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 چکیده (فارسی)

اخت در ایران با چالش ها و مشکالت عدیده اي در سالهاي اخیر مواجه بوده است. عمده تـرین مشـکالت موجـود کـه     نظام پرد
 پرداخت خرد. -3امنیت و  -2 کارمزد -1 صاحب نظران این صنعت بر آن اذعان دارند ، شامل موارد زیر است:

ث و بررسی قرار گرفته است ، اما نباید از این نکته غافـل  البته قابل ذکر است که مسایل فوق ، از دیدگاههاي مختلفی مورد بح
شد که این مسایل کامال به هم مرتبط و در هم تنیده هستند و نمی توان به تنهایی براي هر یک راه حل داد و باید فاکتورهاي 

بایسـت از زاویـه ي   مختلف این دستگاه معادله ي چند مجهولی ، در کنار هم دیده بشوند. همچنین در هـر اکوسیسـتمی مـی    
کسب و کاري نیز به عنوان اولویت نخست بازیگران و ذینفعان ، به موضوع نگاه کرد. چرا که تجربه نشـان داده اسـت کـه عـدم     

 لحاظ این موضوع در حل مسایل ، به شکست راهکارها و عدم حل چالش ها و افزایش مشکالت منجر خواهد گردید.

اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است و قرار است به زودي قوانین جدید اجرایـی  در خصوص معضل کارمزد، خوش بختانه 
گردند که وضعیت موجود را بهبود بخشند ، همچنین در مبحث امنیت کارتهاي مغناطیسی موجود در شبکه بانکی و پرداخت ، 

را  EMV1کارتهاي مبتنی بر  الزامات جدیدي در حال تدوین و اجرایی شدن است که بسترسازي در خصوص صدور و پذیرش
در نظام فعلی پرداخت تسهیل می نماید. اما باید به موضوع پرداخت خرد نیز در کنار دو مساله قبل ، نگاه ویـژه اي داشـت. بـه    
نظر می رسد که سهم تعدادي تراکنش هاي پرداخت خرد در کشور رونـد فزاینـده اي را طـی مـی کنـد و هزینـه ایـن تعـداد         

حاضر به نظام فعلی پرداخت بصورت تراکنش هاي برخط تحمیل می گردد. این هزینه در حال حاضر هـم بـه   تراکنش در حال 
لحاظ فنی و هم به لحاظ مالی ، بسیار سنگین شده است و همچنین فقدان پول خرد فراگیر واحد در کل کشور ، عامه مردم را 

 با مشکالت عدیده اي مواجه کرده است.

است که با یک نگاه کالن از زوایاي مختلف ، ابعاد مشـکالت و چـالش هـاي نظـام پرداخـت خـرد بـا         در این نوشتار سعی شده
، و مسـاله کسـب و کـاري ذینفعـان ،      EMVوضعیت موجود و لحاظ کردن سه فاکتور کلیدي کارمزد ، بسترسازي مبتنی بـر  

اگیر در کل کشـور ، راهکارهـاي مختلـف بـر     مورد بررسی و بازنگري قرار داده شده و براي حل مشکل پرداخت خرد بصورت فر
 روي بستر فراهم شده ، بررسی و مزایا و معایب آن مورد واکاوي قرار داده خواهد شد.

 .EMV کلیدي: کارمزد ، امنیت ، پرداخت خرد فراگیر ، واژگان

 JEL  :G21طبقه بندي 

1 Europay, Mastercard, and Visa. 
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 چکیده (انگلیسی)

The payment system in Iran has faced many challenges and problems in recent years. The 
main problems that industry experts acknowledge are the following: 1- Fee 2- Security 3- 
Micro-payment transactions. 
Of course, it should be noted that the above issues have been discussed from a variety of 
perspectives, but one should not overlook the fact that these issues are completely 
interconnected, and cannot be solved for each one alone. The various factors of this 
equilibrium equation must be seen together. Also, in each ecosystem, it was necessary to look 
at the issue from the point of view of business as the first priority of actors and stakeholders. 
Therefore, experience has shown that the lack of consideration of this issue in solving 
problems does not only help solve problems, but also increase them. 
Regarding the fee problems, luckily, good practices have been taken so far, and new laws will 
soon be implemented to improve the status , as well as on the security of magnetic cards in 
the banking and payment network, new requirements are being developed and implemented. 
It facilitates the establishment of EMV-based cards for issuance and acceptance in the current 
payment system. 
But the issue of micro-payment transactions also had a special look along with the two 
previous issues. It seems that the share of a number of micro-payment transactions in the 
country is increasing, and the cost of those transactions is now being imposed on the current 
payment system by online transactions. This cost is now both very technical and financially 
heavy, and the lack of integrated micro-payment in the whole system has hit the general 
public with many problems. 
In this paper, it has been attempted to review the dimensions of the problems and challenges 
of the micro-payment transactions in the payment system with the present situation and the 
inclusion of three key factors, EMV-based bundling and stakeholder business from different 
points of view and perspective, and to solve the problem of widespread micro-payment in the 
whole system, we will examine different strategies on the provided platform, and consider its 
advantages and disadvantages. 
 

Keywords: Fee, Security, Widespread micro-payment transactions, EMV. 

JEL Classification: G21 

 

 مقدمه

سی به خدمات بانکی و در سالهاي اخیر صنعت پرداخت ایران از رشد و توسعه ي خوبی برخوردار بوده است ، بطوریکه دستر
پرداخت الکترونیکی در حوزه هاي مختلف براي آحاد مردم در اقصی نقاط کشور فراهم گردیده است. به عبارت دیگر ، به دلیل 
توسعه زیرساختهاي شبکه هاي ارتباطی و مخابراتی و به لطف گسترش فراگیر اینترنت و تلفن همراه و پیشرفتهاي مختلف 

ا ، ارایه خدمات بانکی و پرداخت الکترونیک به صورت برخط و ترکیب آن با خدمات عمومی و دولتی در فناوري در این بخش ه
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مراکز مختلف دولتی و خصوصی و همچنین مشاغل مختلف ، امکان پذیر گردیده است. این موضوع سبب گردیده است که هر 
کشور برخوردار گشته و با استفاده از انواع کارتهاي شهروندي در ایران بتواند به سهولت از خدمات بانکی در نقاط مختلف 

بانکی مختلف ، از دسترسی به امکانات حسابهاي بانکی در نقاط پذیرش و ارایه خدمت ، بهره کافی را ببرد. در کنار این موضوع 
عالوه بر خدمات اینترنت نیز در سالهاي اخیر ، استارت آپهاي گوناگونی نیز در حوزه فناوري هاي جدید بر بستر تلفن همراه ، 

بانک و سایر خدمات غیرحضوري ، به بهبود گستره ي این خدمات کمک شایانی کرده اند و البته در این خصوص در ابتداي راه 
 هستیم.

اما حلقه ي مفقوده ي زنجیره خدمات بانکی و پرداخت و نکته ي بسیار کلیدي در حوزه خدمات بانکی و پرداخت در ایران ، 
توازن خدمات پرداخت در بخش هاي مختلف به ویژه حوزه پرداخت هاي خرد می باشد. این موضوع در سالهاي اخیر رشد نام

با مساله کارمزد شبکه پرداخت ، آن چنان از سوي کارشناسان و خبرگان این صنعت مورد نقد و چالش سنگین قرار گرفت که 
ن مربوط به کارمزد گردید و قدم هاي بسیار خوبی در این خصوص در نهایت خوش بختانه قانون گذار مصمم به اصالح قوانی

 برداشته شد.

 

 ادبیات موضوع

نکته بسیار کلیدي در خصوص بحث تراکنش هاي پرداختی ، مساله پرداخت خرد یا پول خرد است که این معضل هنوز بعد از 
وف ، معضل کمبود پول خرد فیزیکی و سالیان سال گریبان گیر آحاد مردم در کشور است و در بخش هاي مختلف و صن

مدیریت آن وجود دارد و مساله مهمی که در این خصوص مطرح است این است که این معضل ، بصورت یک راه حل همه 
 جانبه در سطح کل کشور هنوز حل نشده است.

ر یک فردي که در ایران زندگی اگر بخواهیم از منظر و دیدگاه یک شهروند عادي به موضوع نگاه کنیم ، باید ببینیم که انتظا
می کند ، از پول خرد سنتی چیست و از نگاه مصرف کننده ي خدمات ، یک شهروند عادي باید بتواند از پول خرد الکترونیکی 
، همان خدماتی که از پول خرد سنتی دریافت می کند ، به همان نسبت برخوردار گردد. برخی از ویژگی هاي پول خرد سنتی 

 لی به شرح موارد زیر می باشد :در شبکه پو

دسترسی پذیري : دسترسی به پول خرد در حال حاضر در تمامی کشور به سهولت امکان پذیر است. ولی در سالهاي  -1
 اخیر به دلیل هزینه هاي باالي ضرب سکه و اسکناس ، میزان توزیع آن محدود و مشکالتی پدید آورده است.

ر پول خرد سنتی در اقصی نقاط کشور و در تمامی بخش هاي عرضه کاال و قابلیت پذیرش فراگیر : پذیرش فراگی -2
 خدمات ، به شکل یکسان و به ارز رایج مملکتی به راحتی امکان پذیر است.

 سرعت پذیرش : به راحتی تبادل صورت می گیرد. -3

قریبا قابل تشخیص امنیت پرداخت : با خصوصیات امنیتی که براي سکه هاي رایج و اسکناس در نظر گرفته شده ، ت -4
 است. 

 جلوگیري از جعل و خلق پول : با خصوصیات امنیتی و هزینه باالي ضرب اسکناس و سکه ، قابل قبول است. -5

 مدل جمع آوري و تسویه حساب : بصورت سنتی می باشد. -6
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ت و یا گم قابلیت ردیابی : در خصوص پول خرد سنتی ، قابلیت ردیابی وجود ندارد و اگر مبالغ پول خرد سنتی سرق -7
 شود ، قابل ردیابی نیست.

 میزان ضرب پذیري : بطور معمول ، مبالغ خاصی بصورت واحدهاي مشخص ضرب می گردد. -8

قابلیت واریز/برداشت به/از حساب بانکی : در شعب بانکها به سهولت می توان به حساب بانکی واریز و از حساب  -9
 برداشت نمود.

دمت ، کارمزدي بابت دریافت و پرداخت ندارد. ولی از دیدگاه بانک مرکزي ، مدل کارمزد : از نگاه مصرف کننده ي خ -10
ضرب اسکناس و سکه هزینه زیادي بر کشور تحمیل می کند که این موضوع می بایست در خدمات الکترونیکی 

 دیده شود.

ه باشیم ، عمده ترین پروژه در خصوص پروژه هاي اجرا شده در حوزه پرداخت خرد در ایران ، اگر بررسی و دقت الزم را داشت
ها در حوزه خدمات حمل و نقل عمومی و بلیط الکترونیکی اتوبوس و متروي شهري اجرایی شده است. برخی از این پروژه ها 
نیز بصورت بخشی در صنوف خاص شامل نانوایی ها و یا پارکینگها یا کیوسک هاي اخذ عوارض اتوبان دیده می شوند. اگر 

ذکر شده فوق را براي این پروژه ها بررسی کنیم ، در عمده موارد دچار نقصان می باشند که منجر به عدم بخواهیم خصوصیات 
 فراگیري عمومی و نرسیدن به یک راه حل جامع در جهت رفع معضل اجتماعی در حوزه پول خرد شده است:

هولت شارژ کیف پول از محل دسترسی پذیري (شارژ کیف پول خرد) : منظور از دسترسی پذیري در این حوزه ، س -1
حساب بانکی یا شعب بانکی می باشد. در عمده موارد در این پروژه هایی که تاکنون اجرا شده است ، نقاط شارژ 
محدودي در نظر گرفته شده است و خدمات ارایه شده به شکل محدود عرضه شده است. به عنوان مثال مصرف 

 اجه خاصی از مترو یا اتوبوس مراجعه نماید.کننده خدمت می بایست به ایستگاه خاص یا ب

قابلیت پذیرش فراگیر: از این دیدگاه بطور تقریبی وضعیت خوبی دیده نمی شود. برخی پروژه ها از منظر منافع  -2
کسب و کاري ، فقط در بخش هاي به خصوصی اجرایی شده است و برخی دیگر در حوزه هاي خاص. مثال برخی 

برخی نانوایی ها قابل پذیرش هستند یا هر شهري براي خودش یک نوع کارت شهروندي  کارتهاي اتوبوس و مترو در
خاصی راه اندازي کرده است ولی کیف پول خرد آن مخصوص همان شهر است. تقریبا می شود اذعان داشت که در 

ز پذیرش خصوص ارایه خدمت فراگیر در خصوص پروژه هاي اجرایی کشور تاکنون در نقطه صفر هستیم. منظور ا
فراگیر این است که بتوان پول خرد الکترونیکی ضرب شده را بصورت فراگیر در تمامی کشور و در تمامی صنوف و 

 نقاط ارایه کاال و خدمات استفاده نمود. در ادامه این نوشتار دالیل مرتبط با لزوم پذیرش فراگیر را ارایه خواهد شد.

کی در پرداخت هاي خرد ، یکی از ارکان اساسی و مهم و پرچالش سرعت پذیرش : سرعت انجام تراکنش الکترونی -3
ترین مساله فنی موضوع می باشد. به دلیل محدودیتهاي فناوري ، میزان سرعت و امنیت و هزینه انجام تراکنش در 

هري پروژه هاي مختلف دچار نوسان می گردد. تقریبا در تمامی پروژه هاي اجرا شده در حوزه هاي مترو و اتوبوس ش
، زمان انجام تراکنش در حد قابل قبول بوده است. اگر زمان انجام تراکنش در خصوص پرداخت خرد بخواهد طوالنی 
باشد ، در بسیاري از بخش هاي عرضه خدمات شامل بلیط اتوبوس و مترو ، به دلیل نیاز به انجام حجم زیادي از 

 بایست در حد ثانیه قابل اجرا باشد.تراکنش ها در مدت زمان محدود ، سرعت اجراي تراکنش می 

امنیت پرداخت : مساله امنیت یکی دیگر از ارکان اساسی اکوسیستم پرداخت است. در طول زنجیره شارژ رسانه ي  -4
پرداخت تا مصرف آن در نقاط پذیرش و در نهایت تجمیع تراکنش و تسویه آنها ، مساله امنیت نقش کلیدي و از 
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پروژه هاي اجرایی تاکنون ، از فناوري هاي متفاوتی در حوزه پرداخت خرد استفاده  ارکان اساسی موضوع است. در
 از امنیت پایین تري نسبت به برخی دیگر برخوردارند. Mifareشده است ، برخی از این فناوري هاي نظیر کارتهاي 

جلوگیري از جعل پول جلوگیري از جعل و خلق پول: امنیت در حوزه شارژ رسانه ، موضوع مهمی است که به جهت  -5
خرد و یا خلق پول می بایست مورد توجه قرار بگیرد. بطور کلی در پروژه هاي اجرایی شده تاکنون ، می بایست 
ارزیابی دقیقی از میزان امنیت و مکانیزم هاي ایمنی این پروژه ها صورت بگیرد تا بتوان ارزیابی دقیقی از دیدگاه 

 ه ها داشت.جعل و همچنین خلق پول در این پروژ

مدل تسویه حساب : تقریبا تمامی پروژه هاي اجرایی از مدل تسویه تجمیعی برخوردارند. امنیت تراکنش ها در حوزه  -6
مصرف در این بخش از سیستم بسیار مورد توجه قرار می گیرد. تجمیع تراکنشهاي اجرایی در نقاط پذیرش و مصرف 

مساله بسیار مهم موضوع است. عدم خلق پول و جعل نیز در این  و تسویه در چرخه هاي تعریف شده و استاندارد ،
خصوص از نکات بسیار مهم است. ارزیابی دقیق و جامعی نیز در این خصوص در پروژه هاي اجرایی در سطح کشور 

 بطور فراگیر تاکنون منتشر نشده است.

راي مسایلی نظیر گم شدن رسانه و یا قابلیت ردیابی : در مدل الکترونیکی نیز مانند سنتی ، ردیابی پول خرد ب -7
سرقت ، به دلیل پیچیدگی سنگین در سیستم و هزینه باالي آن ، مقرون به صرفه نیست و در عمل ناممکن است. 

 پروژه هاي اجرایی کیف پول خرد در کشور نیز اکثرا این موضوع را مورد توجه قرار داده اند.

مختلف کیف پول خرد الکترونیکی ، قابل مصرف تا سطح ریزدانگی میزان ضرب پذیري : در این خصوص در مدلهاي  -8
 یک واحد از ارز رایج قابل اجرا است و در قیاس با پول خرد سنتی ، مدل الکترونیکی بسیار کارآمدتر خواهد بود.

شور ، به قابلیت واریز/برداشت به/از حساب بانکی : تقریبا می شود گفت که تمامی پروژه هاي اجرا شده تاکنون در ک -9
دلیل مدل کسب و کاري آن و یا محدودیت هاي منطقه اي یا فناوري ، نتوانسته اند این قابلیت را بطور جامع و 
کامل داشته باشند. به عنوان مثال اگر شما مجبور به شارژ کیف پول خرد خود در حوزه خدمات حمل و نقل باشید ، 

 و آنی به حساب بانکی خود را نخواهید داشت.در همان بخش قابلیت برگشت پول خرد بطور مستقیم 

مدل کارمزد: در حال حاضر به دلیل نقصان در مدل کارمزدي پرداخت الکترونیک کشور ، هزینه زیادي متوجه  -10
سیستم بانکی و پرداخت شده است. براي حل جامع موضوع ، نیاز است که سیستم پرداخت خرد فراگیر در کل 

کارمزدي متفاوت ، بتواند هزینه هاي اجراي تراکنش هاي برخط موجود به سیستم  کشور استقرار یابد که با مدل
 پرداخت را کاهش دهد. در ادامه این بحث بطور مفصل و مبسوط بحث خواهد گردید.

 

 گزارش آماري

یابیم که بیش اگر بخواهیم از دیدگاه آماري به وضعیت فعلی تراکنش هاي پرداخت در کشور نگاه اجمالی داشته باشیم ، درمی 
درصد تراکنش ها ، در سگمنت ابزارهاي پذیرش فروشگاهی قرار دارند. همچنین از این سهم از تراکنش ها ، طبق  87از 

هزار تومان تعریف کنیم ، سهم  25آمارهاي منتشر شده رسمی شرکت شاپرك ، حتی اگر مرز تراکنش هاي خرد را معادل 
 [6] صد در کشور خواهد بود.در 70درصدي تراکنش هاي خرد ، بیش از 
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 درصد. 94نسبت درصدي تعداد ابزارهاي پذیرش فروشگاهی به سایر ابزارها یا همان ضریب نفوذ : بیش از  -1

 درصد. 87سهم تعدادي تراکنش ها در حوزه ابزارهاي فروشگاهی : بیش از  -2

 درصد. 72هزار تومان) : بیش از  25سهم مبلغی تراکنش هاي با مبالغ خرد (با فرض زیر  -3

طبق اظهارات معاون  .تحلیل از منظر نقدینگی نشان می دهد که تمایل مردم به حفظ نقدینگی در حسابهاي بانکی است
درصد بوده است ، اما این رقم  2/7، تمایل به نقدینگی از سوي مردم در حدود  1391اقتصادي بانک مرکزي ، در پایان سال 

یده است که بسیار رقم قابل توجهی است. با توجه به اینکه ابزار ارزان قیمت درصد رس 4/2به رقم  1396در اواسط سال 
پرداخت خرد الکترونیکی نیز تاکنون در ایران به صورت فراگیر توسعه نیافته است ، لذا از این اعداد و ارقام می توان نتیجه 

 ارشناسان ، ناشی از این موضوع بوده است.گرفت که بخشی از افزایش نرخ بهره و صدمه دیدن تولید ناخالص ملی طبق نظر ک
[7] 

هزار  25درصد زیرساختهاي بانکها صرف نگهداري و پردازش تراکنش هاي با ارزش کمتر از  80این نشان می دهد که بیش از 
 تومان می گردد و در مجموع هزینه پول در کشور ما براي بانکها به شدت افزایش یافته است.

وح نشان می دهد که در حال حاضر چه هزینه سنگینی به لحاظ کارمزدي و هم به لحاظ بار پردازشی آمار و ارقام فوق به وض
به شبکه پرداخت کشور در سگمنت پرداخت هاي خرد دارد تحمیل می گردد. این موضوع به لحاظ آماري نیز فقدان ابزار 

. این نشان می دهد که در درجه اول سیاستها تاکنون پرداخت پول خرد الکترونیکی فراگیر و کارآمد در کشور را تایید می کند
درست چیده نشده و یا قانون گذاري درستی از سمت قانونگذار پایه ریزي نشده است که خوش بختانه در حال گذار به تغییر 

رت فراگیر سیاستهاي کارمزدي هستیم. همچنین در درجه دوم ، انگیزه براي اجراي پروژه هاي کیف پول خرد الکترونیکی بصو
 ایجاد نشده است و پروژه هاي اجرایی تاکنون کارایی و اثربخشی مطلوبی نداشته است.

 

 پروژه هاي موفق

مثالهاي فراوانی می تـوان یافـت کـه نمونـه هـاي موفـق        Contactlessکارتها و مدلهاي کارتهاي  Co-brandedاز مدلهاي 
 [11] پرداخت بلیط مترو/اتوبوس شهري ترکیب شده اند. پروژه هاي کیف پول خرد الکترونیکی هستند که با حوزه

که آغاز راه اندازي  2014اجرا شده است ، از سپتامبر سال  TfL2که براي کیف پول خرد و متروي  Oyster/Barclayکارت 
ت گرفـت و  صـور  Contactlessمیلیون سفر تا ماه دسامبر با استفاده از پرداخت خرد  300پذیرش کارتهاي آن بود ، بیش از 

 [10] میلیون تراکنش در طی یک روز رسیده است. 24/1همچنین به سقف 

بر روي تلفن هاي همراه راه اندازي  NFC3در اتریش ، کارت نقدي خود را بر مبناي فناوري  Erste Group،  2016در سال 
انجام دهند ولی بـراي مبـالغ بـاالتر از     Contactlessنمود که این امکان را می داد که مشتریان بتوانند با هر مبلغی تراکنش 

 [8] وجود ندارد. PINتوسط مشتري وارد گردد و براي مبالغ کمتر نیازي به ورود  PIN4یورو ، می بایست  25

در ابتدا براي کارت بلیطهاي مترو راه اندازي گردید و سپس براي تمـامی   1997کارتهاي اختاپوس در هنگ کنگ در سپتامبر 

2 Transport for London 
3 Near Field Communication 
4 Personal Identification Number 
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بود که رمزنگـاري و امنیـت داده    Sony Felicaد شهري توسعه یافت. فناوري این نوع کارتها بر روي تراشه پرداخت هاي خر
 20نیز در حد قابل قبـول قـرار داشـت. تـاکنون بـیش از       Contactlessهاي آن را تضمین می نمود و سرعت انجام تراکنش 

سال صادر و در چرخه پرداخت در حـال اسـتفاده    65تا  16درصد از جمعیت هنگ کنگ و براي سنین  95میلیون کارت براي 
 [9] است.

 Secureو  NFCبر روي بستر  payPassو  payWave، اولین تلفن هاي همراه مجهز به فناوري  2011در اکتبر سال 
Element .[8] توسط کمپانی هاي مسترکارت و ویزا راه اندازي گردید 

 

 مدل رفتاري مصرف کننده

ري مصرف کنندگان کاال و خدمات را در ایران بررسی کنیم ، با توجه به گزارش هاي آمـاري ارایـه شـده در    اگر مدل هاي رفتا
بخش قبل ، به وضوح نشان می دهد که مصرف کننده ایرانی ترجیح می دهد که بتوانـد بـه سـهولت بـه پـول خـرد از طریـق        

بگیرد. بطور عمده مصرف پول خرد سنتی در حـوزه هـاي زیـر    ابزارهایی نظیر کارت بانکی و پایانه هاي فروشگاهی رایج به کار 
 می توان برشمرد:

 بلیط اتوبوس و مترو -1

 کرایه تاکسی درون شهري -2

 نانوایی ها -3

 سوپر مارکتها و خرده فروشی ها -4

 عوارض اتوبانها ، خدمات پارکینگهاي درون شهري ، و پارکومترها -5

 بلیط سینماها و کلوبهاي تفریحی -6

حوزه مصرف ، براي هر یک از بخش هاي تجاري فوق و همچنین در شهرهاي مختلف کشور ، نمی توان  به نظر می رسد که در
پروژه هاي مجزا و با مدل کسب و کاري متفاوتی تعریف نمود. چرا که رفتار مصرف کننده ایرانی نشان می دهد که ترجیح مـی  

مـدیریت کنـد. نمونـه پـروژه     متحدالشکل منابع مالی خود را دهد که با یک نوع ابزار پرداخت مواجه باشد و بتواند با یک روش 
هاي اجرایی شکست خورده نظیر تگهاي اخذ عوارض شبکه بزرگراهی برون شهري تاکنون زیاد اجرا شده است و این مـدل هـا   
نشان می دهد کارآیی و اثربخشی الزم را ندارند. نمی توان از مصرف کننده نهایی انتظار داشت که روي خودروي خود بـه ازاي  

ختلف ، چندین برچسب جداگانه نصب کند و یا براي مثال خرید نان ، یک کارت و براي اتوبـوس یـک کـارت    چندین بزرگراه م
متفاوت و براي تاکسی از تلفن همراه استفاده کند. این راه حل ها هر کدام در حوزه هـاي محـدود و درون بخشـی ، شـاید بـه      

 نگاه کنیم ، براي مصرف کننده نهایی جذابیت الزم را ندارد.خوبی عمل کنند ، ولی از منظر و دیدگاه کالن به روش اجرایی 

 

 فرصت هاي پیش رو

اخیرا توافقی فی مابین بانک مرکزي و سوییچ میر روسیه صورت گرفته است که طبق این توافق در آینده اي نزدیک قرار است 
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ایران بتوانند از خدمات شبکه خـودپرداز در   اتصال بین سوییچ شتاب و سوییچ میر برقرار شود و طبق این توافق کارتهاي بانکی
کشور روسیه و بالعکس برخوردار گردند. مفاد این تفاهم به گونه اي است که به دلیل مسایل امنیتی و براساس آن می بایسـت  

 در ایران به زودي فراهم شود. EMVپذیرش کارتهاي تراشه دار مبتنی بر 

بطور عمده  Card-Presentبانکی موجود در شبکه بانکی که در تراکنش هاي از طرفی ضعف امنیتی در کارتهاي مغناطیسی 
و با کپی کردن کارت صورت می گیرد ، لزوم مهاجرت به کارتهاي مبتنی بر تراشه را مضاعف ساخته است. بنابراین با توجه بـه  

در  EMVهاي تراشـه دار مبتنـی بـر    قوانین و مصوبات اخیر اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي ، به زودي بستر صدور کارت
 اکثر بانکهاي ایران فراهم خواهد گردید و چاره اي نداریم که به این سمت حرکت کنیم.

در ایران ، بطور قطع و یقین سرمایه گذاري و هزینه هایی بر شبکه بـانکی و پرداخـت تحمیـل     EMVدر خصوص ایجاد بستر 
توجه به منافع و فواید آن در سیستم بانکی و پرداخـت از محـل کـارمزد خـدمت     خواهد گردید که می توان این هزینه ها را با 

جبران نمود. منتهی نکته کلیدي موضوع این است که آیا می توان از همین بستر براي پرداخت خرد نیز استفاده کـرد ؟ پاسـخ   
 این سوال را در بخش هاي بعدي بطور مفصل بررسی خواهیم نمود.

 

 ي موجودراهکارها

بـراي تـراکنش هـاي خـرد بـه       EMVاز راهکارهاي مهم که در دنیا هم مشابه آن عملیاتی شده است ، استفاده از بسـتر  یکی 
 شکل کیف پول الکترونیکی می باشد که مشخصات تراکنش هاي آن شامل موارد زیر است :

 هزار تومان. 25تراکنش هاي با مبالغ پایین پذیرش می گردد. به عنوان مثال زیر  -1

 پردازش می شود. Offlineش هاي آن بطور کامل و صد در صد نابرخط یا تراکن -2

 است. PINتمامی تراکنش ها بدون نیاز به احراز هویت مشتري یا  -3

 سرعت انجام تراکنش بسیار باال و در حد ثانیه اجرا خواهد شد. -4

تلفـن   NFCا ارتبـاط  یا بی تماس و از طریق کـارت یـ   Contactlessبستر ارتباطی رسانه اجراي تراکنش بصورت  -5
 همراه هم قابل پذیرش است.

 تراکنش هاي اجرایی قابل ردیابی نخواهند بود. -6

-Dual، بانکهاي ما می توانند کارتهاي بانکی بـا مشخصـات    EMVطبیعتا در صورت استفاده از بستر اجرایی شبکه پرداخت 
Interface ان اجـراي تـراکنش هـاي بـانکی عـادي از بسـتر نـوار        نیز در اختیار مشتریان و آحاد مردم قرار بدهند که هم امک

را داشته باشند ، و هم امکان انجام تراکنش هاي نابرخط با مبالغ پایین از بسـتر کیـف پـول خـرد      EMVمغناطیسی یا تراشه 
 تعبیه شده در کنار کاربرد اصلی آن را دارا باشند.

داخت را براي تراکنش هاي خرد بانکی بـه شـدت کـاهش داد.    این موضوع فرصتی را فراهم می سازد که بتوان هزینه شبکه پر
در نقـاط پـذیرش در سـطح کلیـه      Full-Offilneدلیل این امر هم استفاده از بستر یکسان و همچنین اجراي تراکنش هـاي  

بـانکی  صنوف اعم از خرده فروشی ها و ایستگاههاي اتوبوس و مترو با مبالغ خرد است. عدم تحمیل تراکنش برخط به سیسـتم  
و اجراي هم زمان سیاستهاي جدید در حوزه کارمزد ، منجر به بهینه شدن هزینه ها و کاهش فشـار تـورمی و هزینـه پـول در     
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 سطح کل کشور خواهد گردید.

از طرفی در سیستم بانکی این امکان فراهم خواهد گردید که بتـوان بـراي مبـالغی کـه در سیسـتم بـانکی در کلیـه شـعب یـا          
در کیف پول افراد شارژ می گردد ، بتوان کارمزد متناسب با شارژ از مصرف کننـده خـدمت نهـایی کـه مشـتري      خودپردازها ، 

 بانکها هستند ، متناسب با مبالغ شارژ شده در کیف پول شان ، اخذ نمود.

لیدي در حـوزه  ، از دیدگاه مشخصات ک EMVبا اجرایی شدن راهکار کیف پول خرد در کنار کارت بانکی تراشه دار مبتنی بر 
 پول خرد ، به خصوصیات ذکر شده در زیر دست خواهیم یافت :

می توان کیـف پـول خـرد الکترونیکـی را در تمـامی پایانـه هـاي         EMVدسترسی پذیري شارژ : در مدل مبتنی بر  -1
ورت کـامال  خودپرداز و یا فروشگاهی/شعبه اي ، با استفاده از تراکنش برخط و بر بسته تراشه به هر میزان معینی بصـ 

ایمن شارژ نمود. این امکان از بستر شبکه شتاب و شاپرك در صورت اجرایی شدن اتصال به سوییچ میر و راه اندازي 
 نیز قابل دستیابی خواهد بود. EMVپروژه 

در تمامی کشور عملیـاتی بشـود و در تمـامی مراکـز      EMVقابلیت پذیرش فراگیر: بطور طبیعی وقتی که استاندارد  -2
نیـز بـر بسـتر     EMVپایانه هـاي فـروش پـذیرش گـردد ، امکـان پـذیرش کیـف پـول خـرد مبتنـی بـر             خدمات و

Contactless .روي همان پایانه هاي فروشگاهی قابل تنظیم و پذیرش خواهد بود 

روي پایانـه هـاي    EMVسرعت پذیرش : شاید سوال مهم و نکته چالشی بحث در خصوص سرعت پذیرش کارتهاي  -3
و راه حل هاي اجرا شده توسط شرکتهاي مختلف نظیـر ویـزا در    EMVر این خصوص در راهکار فروشگاهی باشد. د

براي روالهاي امنیتی  Fast-DDA5شامل  EMVدنیا ، می توان از آخرین تکنولوژي و الگوریتمهاي تصدیق اصالت 
و مـدیریت   PINتـرل  تراکنش هاي با مبالغ پایین استفاده نمود. خالصه سازي روال تـراکنش و حـذف روالهـاي کن   

، مـی توانـد کمـک     Online Processingو  Online Risk Managementریسک تراکنش هاي برخط شامل 
 Mastercardو  Visa payWaveزیادي به کاهش زمان تراکنش صورت داد. کاري که در راه حل هاي مبتنی بر 

Paypass     وري در حـوزه تولیـد تراشـه هـاي     نیز تاکنون در کشورهاي مختلف صورت گرفتـه اسـت. پیشـرفت فنـا
پرسرعت نیز در این عرصه کمک بسیار شایانی در این خصوص نموده است. در مجموع می توان تضمین نمود که بـا  

و خالصه سازي آن در تراکنش هاي از نوع مصرف در کیف پول خـرد ،   EMVفناوري هاي روز و با پیکربندي مدل 
 [4,5]. را در نقاط پذیرش به سرانجام رساندبتوان در کسري از ثانیه تراکنش مصرف 

بر اساس مدل رمزنگاري نامتقارن شـبیه بـه مـدل امنیتـی      EMVامنیت پرداخت : امنیت کیف پول خرد مبتنی بر  -4
توسـط گواهینامـه هـاي     EMVاست ، به طوري کـه کارتهـاي    Bitcoinارزهاي دیجیتال رمزنگاري شده مشابه با 

محافظت می شوند و همچنین در تراکنشهاي برخط جهـت شـارژ کیـف     DDAو  SDA6الکترونیکی طی روالهاي 
موقتی استفاده می گرددکه بصورت مشتق شده از کلیدهاي اصلی مـی باشـند.    Session Keyپول نیز از کلیدهاي 
در کل دنیا کامال پذیرفته شده و قابل قبول اسـت و تراکنشـهاي شـارژ از طریـق شـبکه       EMVلذا امنیت کارتهاي 

یـا   Offlineصورت می گیرد و همچنـین تراکنشـهاي مصـرف بصـورت      Onlineنکی و روي تراکنشهاي برخط و با
نابرخط روي شبکه پذیرش و نقاط پذیرش فروشگاهی پردازش خواهند گردیـد. همچنـین هـر تـراکنش داراي یـک      

احراز اصالت تـراکنش  بصورت منحصر به فرد است که بطور کامل قابل بررسی و  Cryptogramامضاي دیجیتال یا 

5 Dynamic Data Authentication 
6 Static Data Authentication 
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در نقاط پذیرش و مسـاله   Aggregationمی باشد و از این حیث نیز هیچ خدشه اي به روالهاي تجمیع تراکنش یا 
تسویه حساب با فروشندگان خدمات و یا جعل تراکنشهاي تقلبی پیش نخواهد آمد. الزم به ذکـر اسـت کـه از نقـاط     

بطور مستقل می تواند کلیه این روالها توسط نهادهـاي مسـتقل نـاظر و     قوت این استاندارد ، قابلیت ارزیابی است که
 [1] بی طرف مورد ارزیابی قرار بگیرد و گزارش آن بطور عمومی نیز منتشر گردد.

جلوگیري از جعل و خلق پول : به دلیل اینکه مدل شارژ کیف پول این راه حل بر مبناي تراکنش هاي برخط مبتنی  -5
است ، از لحاظ امنیتی هیچ گونه جعل و یا خلق پـول نمـی توانـد صـورت بگیـرد. کـارت        در شبکه بانکی EMVبر 

مشتري با روال هاي امنیتی کنترل اصالت می گردد و مبالغ شارژ کیف پول توسط بانک صادرکننده با مکانیزم کامال 
زمـان نیـز ماننـد    به صورت امضا شده براي کارت مشتري ارسال می گردد. این پول هم  Script Commandامن 

تراکنش هاي عادي برداشت وجه و یا انتقال وجه ، از حساب بانکی مشتري کسر شده و در کارت وي بصورت بـرخط  
شارژ می گردد. از دیدگاه تسویه حساب نیز ، براي کلیه تراکنش هاي نابرخط صورت گرفته در نقطه پـذیرش پایانـه   

به فرد تولید می گردد که توسـط بانـک صـادرکننده قابـل     بصورت منحصر  Cryptogramفروش ، یک کد امنیتی 
احراز اصالت و کنترل می باشد. لذا در این نقاط نیز کلیه تراکنشهاي جعلی در سیستم قابل شناسایی است و امکـان  

 [3] خلق پول بطور کامل منتفی است.

تراکنش می توان استفاده کرد مدل تسویه حساب : براي تسویه حساب تراکنش هاي نابرخط موفق ، از مدل تجمیع  -6
را در مرکز  Cryptogramبه طوري که بتوان ریز تراکنش هاي صورت گرفته به همراه امضاي هر تراکنش یا همان 

کنترل و وارسی نمود. ولی در مجموع سرجمع تمامی تراکنش هاي هر نقطه پذیرش به ازاي هـر بانـک صـادرکننده    
خواهد بود و مدل هاي کارمزدي مختلفی را نیـز مـی تـوان     Merchantیت و در نها PSP7قابل تجمیع و تسویه با 

هم در نقطه صدور و شارژ و هم در نقطه پذیرش و تسویه اعمال نمود. البته بهتـرین گزینـه بـراي مـدل کـارمزدي ،      
 استفاده از مدل کارمزدي مبلغی روي سرجمع تراکنش هم براي تسویه و هم براي شارژ می باشد.

ابی: با توجه به حجم باالي تراکنش هاي مصرف ، طبیعتا به دلیل پیچیدگی هاي تحمیلی ، اصـال توصـیه   قابلیت ردی -7
نمی گردد که قابلیت ردیابی براي این سیستم مد نظر قرار بگیرد و در صورت مفقود شدن و یا سـرقت کیـف پـول ،    

ریف شده آن قابل ردیـابی و بازگشـت   فرض بر این است که مبالغ شارژ شده در کیف پول مذکور تا حداکثر سقف تع
 نباشد.

میزان ضرب پذیري : به ازاي هر تراکنش مصرف می توان در این سیستم مبالغ تا مبالغ ریز تا سطح یک واحد تومان  -8
 یا ریال تراکنش زد و مشکلی از این جهت وجود نخواهد داشت.

قابـل   EMVعب بانکهاي متصل بـه سیسـتم   قابلیت دشارژ کیف پول به حساب بانکی : این موضوع هم در تمامی ش -9
 اجرا و امکان پذیر خواهد بود.

مدل کارمزدي : بحث کارمزد روي کیف پول را می بایست در کنار کارمزد تراکنش هاي فعلی نظام پرداخـت بـا هـم     -10
دیده بشود. در مدل کارمزد کیف پول از لحظه صدور تا هنگام مصرف در کـل چرخـه حیـات کـارت قابلیـت اعمـال       

 ارمزد در سیستم بانکی قابل تعریف خواهد بود:ک

a.   صدور کارت : به دلیل اینکه صدور کارتهاي داراي تراشه براي بانک صادر کننده هزینه بر است و از طرفـی

7 Payment Service Provider 
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مشتري بانک امکان داشتن کیف پول خرد را خواهـد داشـت ، در هنگـام صـدور کـارت در شـعب بانـک ،        
 اخذ از مصرف کننده توسط بانک هاي عامل خواهد داشت.کارمزد متناسب با صدور کارت قابلیت 

b.     هنگام شارژ کیف پول: این کارمزد در هنگام شارژ کیف پول از محل حساب بانکی تعریـف شـده در پشـت
کارت مشتري در هنگام شارژ و متناسب با مبلغ شارژ می تواند طبق فرمولی قابل تعریف و این کارمزد نیـز  

 تقسیم گردد. PSPاند میان صادرکننده کارت و پذیرنده یا به نسبت مصرف مبالغ می تو

c.   هنگام مصرف : در نقاط پذیرش ، تراکنش هاي مصرف با مبالغ خرد از کارتهاي مختلف مشتریان در پایانـه
فروش تجمیع می گردد و در نهایت در سیکل هاي مختلف قابلیت تسویه خواهند داشت. هنگام تسویه نیز 

را طبق پروتکل توافقی براي صادرکننده ارسال و سپس براساس فرمول توافق شده  پذیرنده مبالغ تجمیعی
روي سرجمع تراکنش ، امکان تسویه کارمزد و تسهیم کارمزد نیز وجـود خواهـد داشـت و سـهم درآمـدي      
مابین صادرکننده و پذیرنده در خصوص کارمزد اخذ شده از مشتري در هنگام شارژ کیف پول طبق فرمول 

تسویه می گردد. شاید برخی پیشنهاد بدهند که از مدل تعداد تراکنش نیز براي محاسبه کارمزد  محاسبه و
بهره بگیریم ، در پاسخ باید گفت این مدل شاید شکست خورده باشد چراکه امکـان تولیـد تراکنشـهاي بـا     

 د.مبالغ ریز توسط کارت مشتري و افراد در سیستم وجود خواهد داشت و محل مناقشه خواهد ش

d.  رسوب منابع : عالوه بر مدل کارمزد ، از محل رسوب منابعی که مشتریان بانک در هنگام شارژ کیف پول تا
زمان مصرف نهایی مبالغ شارژ شده در کارتهایشان ، زمانی گذر خواهد کـرد ، مـی تـوان بهـره بـرد و ایـن       

، تجمیـع و رسـوب خواهـد     منابع در بانک صادرکننده به همراه جمع مبالغ کارمزد اخـذ شـده از مشـتري   
گردید و از این منابع به عنوان منابع درآمـدي بـراي بانـک قابـل بهـره بـرداري و سـودآوري خواهـد بـود.          

ها و همچنین مدت زمـان مـابین    PSPهمچنین از محل منابع حاصله از محل کارمزد براي پذیرندگان یا 
نیز براي پذیرنـدگان مـی توانـد محـل      Merchantاخذ کارمزد و مبالغ با بانک صادرکننده و تسویه آن با 

 منابع درآمدي و قابل بهره برداري براي پذیرندگان باشد.

 

 ابعاد نظارتی و نقش قانون گذار

در این میان نقش رگوالتوري و قانون گذار نباید فراموش شود. در مدل کیف پول خرد الکترونیکی فراگیر مبتنی بر زیرسـاخت  
EMV  با توجه خاصیت ،Interoperability     این استاندارد و لزوم یکپارچگی و رعایت جوانب فنی موضـوع از سـوي تمـامی

ذینفعان و بازیگران اکوسیستم در جهت پذیرش کارتها و رسانه هاي یکدیگر ، قانون گذار که در اینجا همان بانک مرکزي است 
می بایست بروز و ابـالغ گـردد و همچنـین از ایجـاد      ، می بایست نقش فعال و موثري را داشته باشد. چارچوبها و خط مشی ها

 انحصار در سرمایه گذاري در بخش هاي اجرایی پروژه و سرویس هاي ارزش افزوده روي این بستر ، جلوگیري گردد.

جایی ندارد. تاکنون از سوي شرکتها و بانکهاي مختلف ، سـرمایه گـذاري هـاي بخشـی در      EMVمساله انحصار در استاندارد 
کیف پول خرد الکترونیکی در فضاهاي کسب و کاري محدود صورت گرفته و هر کدام ساز خودشان را زده اند. همچنـین   حوزه

به نوعی همه آنها اعالم کرده اند که آنها خوبند و بقیه خوب نیستند. این موضوع باید فراموش شود. تحمیـل روش هـا و پیـاده    
ت را باید کنار گذاشـت. سـاز و کـار اسـتفاده از ظرفیتهـاي برابـر و رقـابتی        سازي هاي خاص به سایر بخش ها و ذینفعان صنع

می تواند توسط رگوالتوري فراهم گردد و از این بستر همه بازیگران به نوعی بتوانند در چـارچوب   EMVیکسان در زیرساخت 
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 براي کل کشور تجمیع گردد. تعریف شده بهره ببرند و تالش هاي همه بتواند به نوعی در راستاي رفع مشکالت این حوزه

در حوزه ایمن سازي تراکنش هاي بـرخط بـانکی مشـخص و واضـح اسـت و همچنـین تعریـف ایـن          EMVتعریف استاندارد 
براي مبالغ خرد نیز قابل تعریـف و مشـخص اسـت و بـا خالصـه سـازي و        Low-Value Paymentsاستاندارد نیز در حوزه 

ز امکانات فناوري در حوزه تلفن همراه و همچنین تراشه ، می توان به اهداف ذکر شده در بهبود در زمان تراکنش ، با استفاده ا
 [3] این نوشتار دست یافت.

 

 جمع بندي

در خصوص پول خرد در ایران از منظر سه فاکتور کلیدي کسب و کـاري (کـارمزد) ، امنیـت ، و فراگیـر بـودن در جهـت       
الکترونیکی گران قیمت به شبکه پرداخت ، هنـوز بـه راهکـار و راه حـل     کاهش هزینه هاي ناشی از تحمیل تراکنش هاي 

جامع کاربردي و اجرایی دست نیافته ایم. فقدان این راه حل جامع در کنار الگو و فرهنگ مصرف کننـده نهـایی در آحـاد    
سـت کـه   مردم جامعه ، و همچنین کمبود ضرب اسکناس و سکه رایج سنتی در حوزه پـول خـرد سـنتی ، باعـث شـده ا     

 استفاده از راهکارهاي بخشی ایجاد شده نتواند نیاز جامعه امروز را برآورده سازد.

با توجه به ظرفیت هاي پیش رو در حوزه ایمن سازي سیستم پرداخت ایران ، با استفاده از فرصت اتصـال بـه پـروژه میـر     
ه یک راهکار عملی جـامع و فراگیـر   در کشور ، مسیر روشنی در جهت دستیابی ب EMVروسیه و پیاده سازي زیرساخت 

در جهت ارایه سرویس ارزان قیمت کیف پول خرد الکترونیکی بصورت کامال نابرخط و ایمن و سریع ، فـراهم آمـده اسـت    
 که می بایست از این بستر استفاده کرد و از فرصت سوزي هاي ایجاد شده تاکنون جلوگیري نمود.

ل هاي فنی خود به دیگران را در این عرصه باید کنار گذاشت و باید به منـافع  انحصارطلبی و سهم خواهی و تحمیل راه ح
جمعی فکر کرد و راه براي هم افزایی در این خصوص باز است. رسیدن به نقطه مطلـوب در ایـن عرصـه منجـر بـه ایجـاد       

لکترونیکـی بـا قابلیـت    بستري امن براي کارتهاي بانکی آحاد مردم شده و همچنین استفاده مطلوبتر از کیف پـول خـرد ا  
 فراگیر در تمامی نقاط کشور و مراکز ارایه خدمات و عرضه کاال و حمل و نقل عمومی امکان پذیر خواهد بود.
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