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 چکیده 

پرداخت یکی از فرآیندهای کلیدی و مهم در زندگی روزمره مردم جامعه است. توسعه و تکامل ابزارهای پرداخت همواره با 

تکامل بشری همراه بوده است. با وقوع انقالب دیجیتال در ابتدای هزاره سوم صنعت الکترونیک و فناوری اطالعات وارد 

های اجتماعی و زندگی مردم شد. به همین تناسب در صنعت پرداخت نیز ابزارهای سنتی مانند سکه، اسکناس، چک و فرآیند

ای و بیومتریک، های مغناطیسی، تراشهسفته به مرور ابزارهای پرداخت الکترونیک را در کنار خود دیدند. تکنولوزی کارت

ای اجتماعی هرکدام به تدریج سهمی در فضای پرداخت به خود اختصاص ههای پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و شبکهدرگاه

های خرد به صورت برون خط است که اند. کیف پول الکترونیکی یک مفهوم جدید در صنعت پرداخت برای انجام پرداختداده

ی مناسب برای ایجاد های خرد و سندزنی به صورت برون خط است. کیف پول ابزارمنطق این ایزار مبتنی بر تجمیع پرداخت

های بسته پرداخت در کسب و کارهایی با مبالغ خرد مانند دانشگاه، مدارس و حمل و نقل است. توسعه ابزار پرداخت حلقه

ها به صورت متمرکز و بین بانکی انجام شود که برخط با سرعت باال و قیمت ارزان سبب شده تا حجم قابل توجهی از تراکنش

کند. از طرف دیگر تمرکز شدید و زیادی )بیش از شش هزار میلیارد در سال( بر شبکه بانکی تحمیل می هایاین مساله هزینه

پذیری در خدمات شده است. از این رو توسعه کیف پول تقارن شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک موجب عدم تنوع

های کسب و کار و خدمات ارایه شده پذیری زیادی در مدلتواند تنوعالکترونیک عالوه بر کاهش هزینه بانکداری الکترونیک می

به پذیرندگان و دارندگان کارت ارایه کند. در این مقاله دادگان تراکنش چند بانک و شرکت پرداخت نمونه در بازه زمانی یک 

رایه شده است. ای از توسعه کیف پول الکترونیک برای شبکه بانکی افایده-سال مورد پایش قرار گرفته و تحلیل هزینه

همچنین سعی شده با استفاده از شناسایی آماری فضای پرداخت کشور، معماری مسیر تراکنش و مدل کارمزد بهینه برای 

فایده، معماری -توسعه ابزار کیف پول الکترونیک ارایه شود. نتایج به دست آمده در این تحقیق در سه بخش تحلیل هزینه

تواند سبب دهد که توسعه صحیح کیف پول الکترونیک میجمع بندی شده و نشان می مسیر تراکنش و مدل کارمزد بهینه

 کاهش ده برابری هزینه پرداخت الکترونیک در کشور شود.

 

 واژگان کلیدی: کیف پول الکترونیک، شناسایی آماری، ابزار پرداخت، تراکنش بانکی،  کارمزد.
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 مقدمه .1

به حالت سایبری و سایبرفیزیکی  حالت فیزیکی و سنتی تماعی است که ازهای اساسی اجبانکداری و پرداخت جز سرویس

های اخیر با سرعت زیادی بر بستر فناوری ارتباطات و اطالعات رشد کرده و ضریب نفوذ آن در بین درآمده و در سال

ست و در دهه گذشته کاربران به شدت افزایش پیدا کرده است. این روند با سرعت زیادی در کشور ما نیز گسترش یافته ا

شاهد رشد چشمگیر در تعداد کاربران، کارت های فعال، دستگاه های پذیرندگی مانند خودپرداز و کارتخوان و 

 ایم.های موبایلی و افزایش شدید تراکنش در کانال های غیرفیزیکی بانکداری الکترونیک و اینترنتی بودهاپلیکیشن

تلفن همراه و شبکه های  ،های پرداخت اینترنتی، درگاه3و بیومتریک 2یا، تراشه1های مغناطیسیی کارتتکنولوژ

تخمینی از  1شکل . ]1[اندبه خود اختصاص دادهتدریج سهمی در فضای پرداخت  اجتماعی و حتی بیت کوین هرکدام به

نمایانگر رشد  1شکل همان طور که نمودار دهد.های موبایل در ایاالت متحده در پنج سال آینده را نشان میرشد پرداخت

های های خرد بر بستر تلفنهای موبایلی در نتیجه افزایش استقبال عمومی از انجام پرداختو توسعه سریع حجم تراکنش

 هوشمند است.

 
 ]2[ ها بر بستر موبایل در ایاالت متحده. تخمین رشد حجم پرداخت1شکل 

 

ها برای توسعه شبکه شاهد ظهور ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک در کنار بانک 08در کشور ما نیز در دهه 

شرکت شاپرک را برای متمرکزسازی و  11های پرداخت آن در سال و اداره نظام .ایم. بانک مرکزی ج.ا.اپرداخت بوده

ای که در حال بکه شاپرک به سرعت گسترش پیدا کرد به گونههای پرداخت به وجود آوردند. شنظارت برعملکرد شرکت

. ]3[ گیردهای بانکداری الکترونیک کشور بر بستر این شبکه صورت میدرصد از حجم کل تراکنش 08حاضر بیش از 
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های میدانی و گیرد. بررسیهایی مانند خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بر بستر شبکه شاپرک صورت میسرویس

های های شبکه شاپرک به پرداختای از تراکنشدهد که سهم عمدههای منتشر شده از سوی شاپرک نشان میشگزار

هایی هستند که از منظر جذب منابع، برای سیستم بانکی های خرد تراکنشتراکنش. ]3[خرد اختصاص داده شده است 

دهند با فرکانس تکرار باال و مبالغ پایین را پوشش میها کسب و کارها و فرآیندهایی ارزش چندانی نداشته و این تراکنش

یندهای اجتماعی مانند حمل و نقل، خرید شارژ تلفن همراه، خرید طرح ترافیک، پرداخت عوارض حمل و نقل، آ. فر]4[

بودن،  ها جز این دسته از فرآیندهای اجتماعی هستند که در عین پرتکرارپرداخت هزینه پارکبان و پارکینگ و امثال این

  هایی با مبالغ پایین دارند.نیاز به پرداخت

های خرد و لزوم گسترش کیف پول الکترونیک به صورت های کشور در حوزه پرداختهای بانکاین مقاله به تحلیل هزینه

ز های خرد مربوط به کارمزدها و اجاره دستگاه کارتخوان است که اپرداخته شده است. عمده هزینه تراکنش برون خط

مکانیسم کارمزد در شبکه های مختلف در هر کشوری بسیار متفاوت است ولی آن چه در  شود.ها پرداخته میسوی بانک

و دارنده  5کشور جهان متصلند، رایج است، کارمزد به صورت کامال منطقی از فروشنده 288که بیش از  4EMVشبکه 

ه مشاهده می شود که یک آستانه حداقل تعداد تراکنش ماهانه . با بررسی مدل کارمزد این شبک]5[ گرفته می شود 0کارت

برای فروشنده مشخص شده است و در صورتی که تعداد تراکنش ها به حد نصاب الزم نرسد کارمزد ایجاد زیرساخت 

ده پرداخت از فروشنده اخذ می شود. همچنین برای رسید کاغذی و الکترونیکی و ایمیلی نیز به تناسب با هزینه تمام ش

هر سرویس کارمزدهای آن تعیین شده است. حتی سرویس گزارشگیری از تراکنش های برای دارنده کارت و فروشنده 

ارایه شده است که هزینه آن نیز در صورت استفاده مشتریان دریافت می شود. این در شرایطی است که در کشور ما به جز 

وشنده و دارنده کارت اخذ نمی شود و کاخذ کارمزد به بانک ها چند سرویس محدود تقریبا در هیچ سرویس کارمزد از فر

منتقل شده است. در ادامه با بررسی دقیق تر معماری شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، مدل کارمزدی جاری 

فایده انجام -لیل هزینهبنابراین در این مقاله سعی شده تا با ارایه تح در کشور و اثرات سو آن مورد بحث قرار گرفته است.

های خرد به صورت برخط و از طریق شاپرک، توجیه و لزوم توسعه کیف پول الکترونیکی به صورت توزیع شده و تراکنش

 برون خط ارایه شود.

 تعاریف و اصطالحات .1-1

 ند.در این بخش برای ایجاد شفافیت در تعاریف، اصطالحات پرکاربرد استفاده شده در این مقاله تشریح شده ا

های مربوط به داده است که پیامافزار و پایگاه افزار، نرمای از سختای مشتمل بر مجموعهسوییچ، واسطه کارت: 7سوییچ

است که حداقل  هاتراکنشسوییچ درگاهی برای انجام کند. ها را بین ابزارهای پذیرش و مقصد پردازش تبادل میتراکنش

 .]0[دهی استیسسروده و یا داخلی در حال یکی از سه حالت صادرکننده، پذیرندر

ه کلیه محصوالت و ک است سامانهبر اساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه  :8سامانه متمرکز بانکی

های مشترک و متمرکز در قالب یک ریق دسترسی به پایگاه دادهها را از طخدمات بانکی و عملیات راهبری و مدیریت آن
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بدون ایجاد یک بانک  .های مهم آن استپذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگیکند که انعطافارایه می سیستم

 .]7[ه خواهد شدیغیرهمسان ارا ای واطالعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره

های فروش، خودپردازهای یا سایر ینالهای بانک یا موسسه بر روی ترمهایی که با کارتتراکنش :9حالت صادرکننده

 .]7[شودهای دیگر انجام میهای سوییچ بانکدرگاه

شود که جهت انجام یک فرآیند پرداخت و بانکی مانند خرید، انتقال وجه و به مجموعه فرآیند خودکاری گفته می: 10تراکنش

 .شودغیره به صورت الکترونیکی انجام می

شود که به دلیل وجود اختالل در سیستم موفق نبوده است مانند هایی اطالق میاکنشبه ترتراکنش ناموفق سیستمی: 

 شود.شود که به دلیل خارج از سرویس بودن سوییچ صادرکننده لغو میهایی میتراکنش

و همه  یقنظارت دقو کامل و جامع،  یفراهم کردن نظام شبکه الکترونیکی پرداخت کارت است که برای شاپرک شاپرک:

های بانکی، به شبکه 1311به وجود آمده است. با ورود شاپرک از آذرماه تابعه  هایپرداخت و عملکرد شرکت یاتانبه بر عملج

های فروش به شبکه شاپرک های پایانههای پرداخت الکترونیکی موظف به تغییر معماری و انتقال تمامی تراکنشتمامی شرکت

 .]0[شدند

شود. ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت میالزحمهالعمل و یا حقمعنی اجرت، حقکارمزد در لغت به  کارمزد:

کند. اما در شبکه بانکی برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می

-ها برای تامین هزینهعالوه بر این بانک .شودتراکنش دریافت میهای تنظیم سند یا انجام کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه

 شوند.هایی را متحمل میافزارهای الزم، هزینه افزار و نرمروزرسانی سختهای استهالک شبکه و به
 

بین  دهد تمامی تبادالتها اجازه میاست که به بانک مبتنی بر شماره حساب پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی پایا:

های خرد بین بانکی بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت

سازد. با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می

های سایر توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حسابهای عضو آن میبه کمک این سامانه، بانک

 ]1[. ها صادر نمایندبانک

بانکی که در طی انجام یک تراکنش، حساب پذیرنده تراکنش )فروشگاه دارای پایانه انجام تراکنش( به آن بانک پذیرنده: 

 متصل است.

ه کارت را صادر، حساب را مدیریت، تراکنش را تایید و پرداخت را برای بانک عامل ضمانت بانکی کبانک صادرکننده: 

 .کندکند. این بانک درخواست تراکنش دارنده کارت را از پذیرنده دریافت و حساب دارنده کارت را بدهکار میمی

آن واریز می شود. این حساب برای حسابی است که پس از دوره های تسویه مبالغ خرید صورت گرفته به حساب پذیرنده: 

  هر پایانه فروش مشخص است و بر مبنای آن عملیات پایای بین بانکی توسط شاپرک انجام می شود.

                                                 
1 Issuer Mode 

18 Transaction 
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شوند. ها برای پرداخت به پذیرنده جهت پردازش ارسال میعملی که بوسیله آن تراکنش (Settlement)یا  تسویهتسویه: 

کند که در شبکه کنونی این عمل بین ه بانک عامل پذیرنده روت میشده را برای واریز ب های دریافتاین روند تمام تراکنش

 .]18[گیرد این واریز از طریق سامانه پایا صورت می

دهی شده است: در بخش دوم صورت مساله یعنی وضعیت هزینه ناشی از انجام ادامه این مقاله به این صورت سازمان

انکی کشور ارایه شده است. در بخش سوم راه حل ارایه شده مبتنی بر توسعه صحیح کیف پول های خرد برای شبکه بتراکنش

 بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است. الکترونیکی بیان شده و بخش چهارم به جمع

   

 های خرد برای شبکه بانکیبیان مساله: هزینه تراکنش .2

ل توجیه را به همراه های باال و غیرقابهای خرد برای شبکه بانکی هزینههمان طور که در مقدمه نیز اشاره شد، انجام تراکنش

های کارمزد، دهد که هزینهشود نشان میهای خرد انجام میای که در خصوص تراکنشفایده-های هزینهدارد. تحلیل

به همراه دارند در  11داختهای پرها و شرکتهای عملیاتی که برای بانکهای شبکه و ذخیره داده و همچنین ریسکزیرساخت

ها خواهند داشت بسیار زیاد است. در این بخش با توجه به مکانیسم کارمزد در مقایسه با درآمدهای احتمالی که برای بانک

ها های مربوط به بانکهای شبکه پرداخت کشور، وضعیت کنونی از لحاظ هزینههای خرد و توزیع مبالغ تراکنشپرداخت

 شود.یمحاسبه و ارایه م

 محاسبه هزینه کارمزدها .1-2

های شبکه پرداخت کشور ، نحوه دریافت و پردخت کارمزد در تراکنش18/81/1314 مورخ 208243بخشنامه به شماره طبق 

 تعیین شده است. 1به صورت جدول

 . نحوه دریافت/پرداخت کارمزدهای شبکه شاپرک1جدول 
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ها )صادرکننده و های شبکه شاپرک توسط بانکنشان داده شده است، هزینه کارمزدها تراکنش 1طور که در جدول همان

و  2شکلهای پرداخت، مبلغ تراکنش درنرخ کارمزد پرداختی تاثیرگذار است. نمودارهای . درتراکنششودپذیرنده( پرداخت می

 دهد.را نشان میشارژ -های خرید و قبضبه ترتیب توزیع تراکنش 3شکل

 

 

 های خرید شاپرک. هیستوگرام مبالغ تراکنش2شکل 

 

 شارژ شاپرک-های قبض. هیستوگرام مبالغ تراکنش3شکل 

 

های یک چهارم تراکنشدر مجموع بیش از شرکت پرداخت متفاوت ) چهارحاصل تحلیل دادگان  3و شکل 2شکلنمودارهای 

های مشخص است، میانه تراکنش 1بنابراین همان طور که در نمودار شکل شبکه پرداخت کشور( در بازه زمانی یک سال است.

شارژ نیز میانه و میانگین به ترتیب -های قبضریال است و در مورد تراکنش 888,204,1ها و میانگین آن 888,188 خرید

دهد که توزیع مبالغ در ی به عمل آمده مبتنی بر تحلیل دادگان نشان میهاریال است. شناسایی 508,541و  888,58
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 است.  12های شبکه پرداخت، توزیع نماییتراکنش

ها در های خرد و مکانیسم کارمزدهای حاکم بر این تراکنشبا توجه به توضیحات ارایه شده و شناسایی آماری فضای پرداخت

پردازند، محاسبه شده است. ریال می 888,258هایی با مبلغ کمتر از ابت تراکنشها باین بخش هزینه کارمزدهایی که بانک

 اند مد نظر است.نشان داده شده 1هایی که با رنگ قرمز در جدولبنابراین تنها ردیف

 های خردها در تراکنش. محاسبه کارمزد پرداختی از سوی بانک2جدول 

 

های ها به صورت ساالنه به ازای تراکنشکه بانک نشان داده شده است مجموع هزینه کارمزدی 2همان طور که در جدول

های مانده گیری الزم به ذکر است که آمار مربوط به تراکنش هزار میلیارد ریال است. 7/15پردازند بالغ بر پرداخت خرد، می

 ر کلی از محاسبات مربوط به این جدول حذف شده است. های شاپرک( به طواز کل تراکنش % 73/0)

 ( به دست آورد.1) های خرد را از رابطهپرداخت ها برایکارمزد پرداختی توسط بانک 13توان امید ریاضیبه همین ترتیب می

(1) 

 

 اند:( متغیرها به صورت زیر تعریف شده1در رابطه )

fهای خرد.ی تراکنشها برا: کارمزد پرداختی توسط بانک 

1p های خرد.ریال در پرداخت 888,58: احتمال وقوع تراکنش پرداخت با مبلغ کمتر از 

2p های خرد.ریال در پرداخت 888,258و  888,58: احتمال وقوع تراکنش پرداخت با مبلغ بین 

3p های خردریال در پرداخت 888,258از  کمتربا مبلغ  شارژ-قبض: احتمال وقوع تراکنش. 

f1 های خرد.ریال در پرداخت 888,58: کارمزد مربوط به تراکنش پرداخت با مبلغ کمتر از 

2f های خرد.ریال در پرداخت 888,258و  888,58: کارمزد مربوط به تراکنش پرداخت با مبلغ بین 

3f های خرد.ریال در پرداخت 888,258شارژ با مبلغ کمتر از -تراکنش قبض: کارمزد مربوط به 

ها برای یک تراکنش خرد (، امید ریاضی کارمزد پرداختی از سوی بانک1و رابطه ) 2توجه به آمارهای ارایه شده در جدول با

 شود.ها پرداخت میریال است که به صورت مستقیم توسط بانک 170,1مبلغ  14نوعی

                                                 
12 Exponential distribution 

13  Expected value 
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توان شود و نمیهای پرداخت جابجا میتها و شرکنکته قابل توجه این است که شاید به نظر برسد این هزینه تنها بین بانک

های بانک محسوب نمود ولی در واقعیت به دلیل در گردش بودن این پول، کارکرد اصلی آن که تقویت بازار آن را جز هزینه

 رود.سرمایه باشد از بین می

 .    هزینه زیرساخت2-2

هزینه در زیرساخت نیز به  شود،ها وارد میمستقیم به بانکهای خرد به صورت هایی که از بابت کارمزد تراکنشعالوه بر هزینه

های سوییچ و متمرکز های خرد در سامانهقالب اجاره کارتخوان و غیرمستقیم به دلیل نگهداری تراکنش صورت مستقیم در

 های کشور است.انکبانکی، متوجه ب

های پرداخت، در ازای نصب، خود توسط شرکتگسترش شبکه پذیرندگی پرداخت  ها بابتبانک هزینه اجاره کارتخوان:

پردازند. این های پرداخت میبه صورت ماهانه تحت عنوان هزینه اجاره به شرکت اندازی و پشتیبانی هر کارتخوان، مبلغیراه

لغی میلیون دستگاه کارتخوان فعال در کشور، مب 5/4ریال است. با توجه به بیش از  888,258مبلغ به طور متوسط ماهانه 

توان گفت که سرانه هزینه اجاره شود. در نتیجه میهزار میلیارد ریال هزینه اجاره کارتخوان در سال پرداخت می 5/13حدود 

بنابراین  برد.این رقم هزینه تمام شده تراکنش را بسیار باال می ریال است. 1873هر تراکنش پرداخت خرد  کارتخوان به ازای

 3851حداقل های مستقیم به ازای هر تراکنش خرد را یاضی هزینه کارمزد هر تراکنش خرد، هزینهتوان با توجه به امید رمی

 ریال در نظر گرفت.

ای در سامانه پایا و استفاده از آن برای تسویه مکانیسم تسویه آنی و دوره ها در سامانه متمرکز:نگهداری تراکنش

های سامانه دهد، فشار زیادی به زیرساختهای خرد تشکیل میتای از آن را پرداخهای شاپرک که حجم عمدهتراکنش

با تحلیل دادگان سامانه  4دهد. شکلبه خوبی این مساله را نشان می 4متمرکز بانکی در سندزنی وارد شود. نمودار شکل

های تسویه مشخص است در هفت مرتبه سیکل 4متمرکز یک بانک نمونه به دست آمده است. همان طور که در نمودار شکل

دهد که های آماری نشان میرسد. همچنین بررسیبرابر حالت نرمال می دو( به TPS15پایا سطح تعداد تراکنش در ثانیه )

های پرداخت خرد تخصیص یافته در سامانه متمرکز به تراکنش 10های ثبت شده در فضای حافظهدرصد از تراکنش 38بیش از 

 است. 

                                                                                                                                                        
14 Typical  
15 Transaction per second 

10 Storage  
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 های پایا با رنگ سبزسامانه متمرکزبانک نمونه در یک روز: نمایش تراکنش TPS. نمودار 4شکل 

 

های سامانه متمرکز بانکی در اختیار است. آمارهای مربوط به یک بانک نمونه با هزینه در زیرساخت آمارهای متفاوتی از میزان

بنابراین از طرفی  دهد.ریالی در سال را نشان می میلیارد 288های شبکه بانکی، هزینه سهم از تراکنش %18حدود 

ها توجیه اقتصادی ندارد و از ها بسیار پرهزینه است و تسویه در هفت و با سرعت باال برای بانکهای خرد برای بانکتراکنش

و نیاز است با شود، فرکانس تکرار باالیی دارد های خرد که به وسیله اسکناس و مسکوکات پوشش داده میطرف دیگر پرداخت

حل مبتنی بر توسعه کیف پول الکترونیک ارایه ابزارهای مدرن پوشش مناسب در این بخش صورت گیرد. در بخش بعدی راه

 شده است.

 راه حل پیشنهادی: توسعه کیف پول الکترونیکی .3

م پول نقد است. اسکناس به های خرد و مشابه با مکانیسکیف پول الکترونیک یک مفهوم به معنای ابزاری برای انجام پرداخت

معنای سندی گواه بر بدهی بانک مرکزی به مردم است که ما به ازای آن پشتوانه پول در بانک مرکزی موجود است. در 

های پوشیدنی توسعه پیدا خصوص کیف پول الکترونیک نیز این ابزار ممکن اسن بر بستر کارت، تلفن همراه و حتی فناوری

شود و بانک دارای حساب کیف پول مبلغ شارژ را به صورت شارژ توسط کاربر در کیف پول ذخیره می یکند. در هر حالت مبلغ

 به صورت پشتوانه کیف پول مشتری نگه داشته و در ازای انجام تراکنش، با پذیرندگان تسویه کند.

 پیشنهادی توسعه کیف پول الکترونیکمدل  .1-3

( است باید به 3و  2های خرد که تکرار زیاد و مبالغ پایین )شکلاکم بر پرداختابزار کیف پول الکترونیک با توجه به فیزیک ح

 های زیر را پوشش دهد.ای توسعه پیدا کند که بتواند در سه بعد قیمت تمام شده، سرعت تراکنش و امنیت نیازمندیگونه

 قیمت تمام شده 

میانه و مبالغ پایینی که دارند )ها( تراکنش %78ن )حدود تمام شده تراکنش در کیف پول الکترونیک به دلیل تکرار فراواقیمت 
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ترین مساله در حوزه کسب و های مبتنی بر کیپا را به مهمشود تا مساله قیمت تمام شده تراکنشسبب می (،ریال 888,188

دهد که ان میدر شهر اراک نش 17های کارت شهروندی شرکت سیمرغ تجارتکار این ابزار پرداخت تبدیل کند. آمار تراکنش

تراکنش در شبکه حمل و نقل عمومی 28هر مشتری به طور متوسط ماهانه دو مرتبه کیف پول خود را شارژ کرده و آن را طی 

تراکنش پرداخت در کیف پول انجام  18کند. بنابراین به ازای هر تراکنش در شبکه شتاب و شاپرک حدود اراک مصرف می

های بایست هزینه توسعه آن یک دهم تراکنشبه صرفه بودن توسعه این ابزار پرداخت می شود. به همین دلیل برای مقرونمی

ای طراحی شود که به ازای هر ها نیز به صورت تجمیع شده است و باید به گونهبرخط باشد. مکانیسم تسویه در این تراکنش

آمارهای شرکت سیمرغ در حمل و نقل شهر به عنوان نمونه،  تراکنش برون خط یک تراکنش برخط تسویه داشته باشد. 18

تراکنش در ماه توسط دارندگان کارت شهروندی، بازه منطقی برای تسویه با  28دهد که با توجه به انجام اراک نشان می

 گیرد. روز است. این عدد با توجه به کسب و کارهای مختلف متفاوت است که در ادامه مورد بحث قرار می 15پذیرندگان 

 راکنشسرعت ت 

شود، سرعت در انجام ها تراکنش را شامل میدر بسیاری از کسب و کارها مانند حمل و نقل عمومی که روزانه بیش از میلیون

دهد که در آن، طول صف برابر است با زمان انجام تراکنش در را نشان می 18( قضیه لیتل2تراکنش بسیار مهم است. رابطه )

برابر  28که در آن زمان انجام تراکنش بدون نیاز به ورود رمز تا tap & goهای از مکانیسم نرخ ورودی. بنابراین با استفاده

شود. بنابراین در بسیاری از یابد، طول صف نیز )مسافران در مثال حمل و نقل( به همین میزان کاسته میکاهش می

 ه سرعت آن است.ترین ابزار پرداخت با توجه بها، ابزار کیف پول الکترونیک مناسبتراکنش

(2)  

 امنیت 

که در طراحی و توسعه کیف پول الکترونیک اهمیت دارد، امنیت است. در واقع کیف پول الکترونیک مانند کیف  بعد سومی

پول فیزیکی است و چنان چه کارت کیپا در اختیار دیگران قرار گیرد، محتویات پول آن نیز از دست رفته است. توسعه کیف 

سیمکارت مسایل  11سازی مبتنی بر گوشی تلفن و یا جز امنهای هوشمند به صورت پیادهی مبتنی بر تلفنپول الکترونیک

 کند.تر میامنیتی خاص خود را دارد که این ابزار را نسبت به اسکناس و مسکوکات امن

 . معماری پیشنهادی2-3

دهد. در این معماری تمام ک را نشان میهای پرداخت در شبکه شتاب و شاپرمعماری فعلی برای عبور تراکنش 5شکل

های شتاب کنند. بنابراین سهم قابل توجهی از تراکنشهای واسط شتاب و شاپرک عبور پیدا میها از سوییچتراکنش

های شارژ مسیر قرمز مشخص شده مربوط به تراکنش 5در شکل های خرد شبکه شاپرک است.( مربوط به تراکنش%48)حدود

 و مصرف است.

                                                 
 های کیف پول الکترونیکشرکتی فعال در حوزه اجرای پروژه 17

10 Little law 

11 Secure element 
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 . معماری موجود در شبکه پرداخت شاپرک5شکل 

 

ها از نقاط پذیرش به سوییچ شرکت توسعه دهنده سرویس تراکنش ای است کهبه گونه 0معماری نشان داده شده در شکل

ژ، مسیر نارجی های شارمسیرهای قرمز تراکنش 0در شکلشود. و تسویه با فرکانس مشخص انجام میارسال و  28کیف پول

که های شارژ کیف پول ری تنها تراکنشدر این معمادهند. های تسویه را نشان میهای مصرف و مسیر سبز تراکنشتراکنش

کند. به عبارتی دیگر های حاکمیتی عبور میهای مصرف است، از سوییچفرکانس تکرار آن به طور متوسط یک دهم تراکنش

 ر سوییچ واسط شتاب را بکاهد.از با %30تواند این معماری می

                                                 
28 ESP (Epurse Service Provider) 
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 . معماری پیشنهادی برای توسعه کیف پول الکترونیک6شکل 

 

 . مدل مناسب کارمزد 3-3

 در طراحی مدل کارمزد سه پارامتر نقش اسای دارند: ماخذ کارمزد، نرخ کارمزد و زمان تسویه.

آل این هزینه باید ها است در حالی که در یک مدل ایدهرد بر عهده بانکهای خپرداخت در حال حاضر هزینه ماخذ کارمزد:

انتقال ماخذ کارمزد از بانک به کاربران در شبکه  بر عهده کاربران و ذینفعان اصلی یعنی دارندگان کارت و پذیرندگان باشد.

ی خرد مبتنی بر کیف پول است. این امر هاها راه حل برای ایجاد فضا برای اخذ کارمزد در تراکنشنپرداخت برخط )شاپرک( ت

ها به درآمد برای سیستم بانکی و کسب درآمد از منابع غیرمشاع و کاهش فشار بر درآمدهای مشاع سبب تبدیل هزینه تراکنش

 ها است.بانک

متناسب باشد.  شود باید با حداقل هزینه تمام شده تراکنشبه ازای هر تراکنش خرد اخذ میمقدار کارمزدی که  نرخ کارمزد:

های برخط در نظر گرفت با این تفاوت های کیف پول را برابر با کارمزد تراکنشتوان نرخ کارمزد تراکنشتوان میبنابراین می

های مصرف کارمزدی کند و در تراکنشکارمزد پرداخت میکه مشتری تنها در هنگام شارژ کیف پول )تراکنش برخط شتابی( 

های برخط این صورت به طور متوسط نرخ کارمزد هر تراکنش خرد مبتنی بر کیپا یک دهم تراکنش شود. دراز وی اخذ نمی

 انجامد.های خرد به تعادل بین ابزارهای برخط و برون خط میبوده و بازی در پرداخت

رد. به این صورت که زمان تسویه: تنظیم این پارامتر وابستگی زیادی به نوع کسب و کار پذیرنده و فرکانس تکرار تراکنش دا

ها و سندزنی در سامانه متمرکز به یک دهم کاهش یابد. بنابراین ای طراحی شود که حجم تراکنشمکانیسم تسویه باید به گونه

 روز باشد.  A/10دهد، زمان انجام تسویه باید تراکنش انجام می  Aنانچه در یک کسب و کار کاربر به طور متوسط روزانه چ
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 گیرینتیجه .4

دهد، ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عمال های ارایه شده در این مقاله نشان میمان طور که تحلیله

های خرد تبدیل شده است. علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و به ابزاری برای پرداخت

توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیک برون خط است. در این مقاله مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم 

قیمت تمام شده  ،هاها ارایه شد. این هزینهبرای بانکهای خرد های پرداخت الکترونیک در فضای تراکنشتحلیلی از هزینه

ها، پرداخت تکرار زیاد این تراکنش رسانده است. با توجه به مبالغ پایین و ریال 3851 حداقل بههای پرداخت خرد را تراکنش

ها تبدیل کرده است. ابزارهای سنتی ده برای بانکهایی بانکداری و پرداخت الکترونیک را به یک کسب و کار زیانچنین هزینه

آورند. هرچند این ابزارها تر امکان یک تراکنش خرد را فرآهم میپرداخت یعنی سکه و اسکناس به مراتب با هزینه کم

های فیزیکی خاص خود دارند و از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به عنوان یک راهکار برایالکترونیکی کردن دودیتمح

شود. مدل پیشنهادی در دو سطح کسب و کار و معماری به های خرد پیشنهاد میابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت

های بانکی تا یک دهم د و همچنین ظرفیت اشغال شده در زیرساختهای خرای پیشنهاد شد که هزینه انجام تراکنشگونه

افزارها های هوشمند در جهان و ایران بسیار باال است و استفاده از این سختکاهش پیدا کند. از آنجایی که ضریب نفوذ تلفن

ت آتی ابزارهای کیف پول های مالی به شدت مورد استقبال عموم مردم است، در ادامه این پژوهش و در تحقیقادر تراکنش

 تر قرار خواهند گرفت.برون خط مبتنی بر گوشی تلفن همراه و سیم کارت مورد بررسی دقیق
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