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 مدیریتی خالصه 
وری دلیل بهره، بهمالیتٔامیناقتصادی و اجتماعی دارد. ابزارهای معمول  مدت برای توسعٔههای مالی پیامدهای طوالنییرساختشکاف در ز
موجود  مالیتٔامینها و زیرساخت طوالنی، از عوامل اصلی در عدم تطابق بین توسعٔه زمان معاملٔهو مدت ،های باالی معاملهپایین، هزینه
و جریان  ،سنتی، اشکاالتی در مدیریت جریان اطالعات، تدارکات مالیتٔامین(. همچنین در ۲۰۲۰و همکاران،  ۱شوند )تیانمحسوب می

وفور اتفاق استفاده از تسهیالت نیز به شود. کالهبرداری و تقلب در نحؤهسرمایه وجود دارد که منجر به نابرابری و عدم تقارن اطالعات می
از پول دیجیتال بانک مرکزی، کنیم که نوع جدیدی از بستر مالی را معرفی می مشکالت مالی سنتی، در این گزارشافتد. برای حل می

وام  برد. این بستر مشکل عدم اعتماد را بین دهنده و گیرندٔهبهره می فرایندو قراردادهای هوشمند برای مدیریت کل  ،چینبالکسازی توکن
های دهد و خدمات مالی بهتری را به طرفها را کاهش میبخشد؛ هزینهجریان سرمایه و جریان اطالعات را بهبود می کاراییکند؛ مرتفع می

های آوری و تجزیه و تحلیل دادهجمع ا تغییر داده و این نظارت متمرکزدهد. پول دیجیتال بانک مرکزی ماهیت نظارت رمربوطه ارائه می
توان دیجیتال بانک مرکزی، می شبکٔه پول. برای نظارت بر تسهیالت در (۲۰۲۰و همکاران،  ۲کند )دوولی کاربران را تسهیل میما عمدٔه

تواند از هر فردی که وجوه می دهندگان را جذب کنند، زیراوامتر و متنوعی از توانند طیف وسیعها میفاکتورها را به توکن تبدیل کرد. توکن
، بودنهایی مانند قابل ردیابیشده مجهز به ویژگید، تٔامین شود. یک فاکتور توکنایزدیجیتال بانک مرکزی دسترسی دار لشبکٔه پوبه 

کند. مضاعف جلوگیری می مالیتٔامینضمن اینکه از  ،دهنده تٔامین شودتواند توسط چندین واماست که می پذیری و تغییرناپذیریتقسیم
این پتانسیل را دارد که به تحول در  کردنتوکنایز فرایندهای فاکتور را در شبکه منتقل کرد. در نهایت، کیت توکنتوان مال، میبراینعالوه

و اطمینان از محل  ،کنندگان، شفافیت، حذف واسطه، کاهش تقلب، کاهش زمانتٔامین اعتبار تٔامین اعم از کاهش هزینٔه مالیتٔامین زنجیرٔه
 خرج تسهیالت کمک کند. 

ها بهبود واسطهو شفافیت را بین  ،تواند مدیریت نقدینگی، بازده معامالتگذاری )توکنایزکردن( مینشانه دهدنتایج تحقیقات نشان می
 طوربهود بخش دولتی، پتانسیل آن هنوز نبهای فنی محدود، عدم قطعیت مقررات، نوسانات بازار توکن و دلیل زیرساختبخشد. از طرفی به

رادی که بسته به هدف اف ،دهندهایی را ارائه میفرصت اگرچه(. پول دیجیتال بانک مرکزی ۲۰۲۰کامل درک نشده است )تیان و همکاران، 
شده دسترسی دارند، پتانسیل ایجاد تهدید را نیز دارند. میزان سود و تهدید بالقوه تا حد زیادی به نیت مسئوالن های تولیدبه انبوه داده

تواند با افزایش نظارت بر جامعه، توانایی مقامات بستگی دارد. از بُعد مثبت، پول دیجیتال بانک مرکزی می فنّاوریاستقرار این  طراحی و
توانند توانایی شده میآوریهای جمعمنفی، داده گویی به مشکالت افزایش دهد و از جنبٔهرا در درک چگونگی عملکرد اقتصاد و پاسخ

(. ۲۰۲۱ ،3را برای اقتدارگرایان جهت استفاده از قدرت سیاسی حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی تقویت کنند )هافمننظارت بر جامعه 
شوند، یک چالش مهم از اقتصاد آوری و پردازش میورودی برای فعالیت تجاری جمع عنوانبههای شخصی که در میان حجم عظیمی از داده

های ضد رقابتی ناشی از انبار داده و شیوه ،کنندهها، حمایت از مصرفه حاکمیت دادهمسائل مربوط ب شود که شاملدیجیتال مطرح می
تالش اصلی  ،ها بستگی دارد. بنابراینحاکمیت داده چهارچوببلکه به ساختار اساسی بازار و  فنّاوریبه  تنهانه فراینداین نهایی  . نتیجٔهاست

 است.  4«بودنو قابل کنترل نبودناشناس»تعادل بین ایجاد  بر
هایی های مرکزی آزمایشباثبات و سالم، تعدادی از بانک نظام مالیتحولِ بازارهای مالی و اطمینان از یک  درحالبرای برآوردن نیازهای 

های ، آزمایشحالباایناند. ( انجام دادهشدهتوزیعدفترکل فنّاوریویژه زیربنایی مرتبط با آن )به فنّاوریبرای پول دیجیتال بانک مرکزی و 
 تردیدهایی وجود دارد، شدهتوزیعدفترکل  فنّاوریدر مورد بلوغ  اگرچهتوجهی برای پرداخت کالن نشان نداده است. اولیه مزایای قابلِ

دیجیتال بانک مرکزی  رزیابی کنند که آیا پولهای مرکزی باید دائماً اند و بانکاتکامل درحالسرعت های احتمالی مرتبط بهها و طرحفنّاوری
 تواند مفید باشد یا خیر.می فنّاوریبا این 
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 مقدمه 1
مقام پولی یک کشور  راشود. این نوع پول از پول است که توسط یک بانک مرکزی صادر می یک شکل دیجیتال ۱بانک مرکزی پول دیجیتال

بندی ند. در یک طبقهکنکنترل و اجرا میای با استفاده از پایگاه دادهیا نهادهای مجازِ بخش خصوصی  ،ند و بانک مرکزی، دولتکتنظیم می
 شود.مرکزی به دو نوع خرد و کالن تقسیم می بانک پول دیجیتال ،کلی

 مرکزی در سیستم کالنبانک  پول دیجیتال 1-1
 شدهذخایر نگهداری است و مانند شده گرفته نظر در عمده معامالت و بانکیبین وانتقاالتنقل تسویٔه برای ۲مرکزی کالن بانک دیجیتالپول 

 هایپول از استفاده ،نقدینگی و وثیقه از استفاده و عملیاتی یهاهزینه لحاظ از .کندمی عمل اضافی یهاقابلیت با اما مرکزی بانک در
 یهاسیستم در مرکزی بانک سنتی ذخایر با مقایسهقابلِ  این نوع پول که. برخوردار است بیشتری امنیت از کالن مرکزی بانک دیجیتال
 ستهاپرداخت بودنمشروط مثال یک بخشد. بهبود را تسویه در ریسک مدیریت و کارایی بالقوه طوربه تواندمی است، بانکیبین پرداخت

 مشروط پرداخت یهادستورالعمل از ایگسترده طیف تواندشود که میانجام می خاصی شرایط شدنبرآورده صورت در تنها پرداخت آن در که
 دیجیتال هایپول، واقع در. است 4آنی ناخالص تسویٔه یهاسیستم در امروز 3«پرداختتحویل درمقابل » مکانیسم از فراتر که شود، شامل را

 سیستم به رویکرد این .کاهش ریسک پشتیبانی کنند و خودکارسازی برای را 5«مرکزی ریزی بانکبرنامهقابلِ  پول» توانندمی کالن مرکزی بانک
 (.۲۰۲۱، المللبانک تسویٔه بینکند ) طراحی همکاری قابلیت از حمایت برای را المللیبین استانداردهای تا دهدمی اجازه

ی هاپلتفرم یا بهادار اوراق مستقیم پیوند. کندمهیا می را هاپلتفرم سایر به پیوند امکان مرکزی کالن بانک دیجیتال پول فنّاوری ،براینعالوه
 فرابورس بازارهای در حسابتسویه. ببرد بین از را تسویه ریسک و دهد افزایش را معامالت سرعت تواندمی نقدی هایپلتفرم به 6تبدیل ارز

 طورهب یک سیستم پول دیجیتال بانک مرکزی کالن با مستقیم پیوند صورت در تجارت، مالیتٔامین و تجاری یهاوام اعطای همچنین و
 تعداد و ندک ساده را پرداخت فرامرزی زیرساخت تواندمی همچنین مرکزی کالن بانک دیجیتال هایپول .یابدمی توجهی بهبودقابلِ 

 و نقدینگی، بخشد بهبود را امنیت و کاراییتواند المللی میبین مالیتٔامین دهد. این ویژگی در زنجیرٔه کاهش شدتبه را درگیر یهاواسطه
 .دهد کاهش را هزینه و ،برساند حداقل به را 7مقابل طرف ریسک

 از استفاده کردنمحدود، بودجه اختصاص قبیل از هوشمند یهاویژگی تا دهدمی اجازه 8شدهتوزیعدفترکل  فنّاوری استقرار ،همچنین
 دهدمی را امکان این مرکزی هایبانک به هوشمند یهاویژگی این. دیگر فراهم شود موارد و ،مشروط بهرٔه نرخ اعمال مکان، و زمان آن در

  .کنند بررسی را بهره یهانرخ مانند عملیاتی پولی یهاسیاست قدرتمند و جدید ابزارهای تا

 خرد مرکزی در سیستمپول دیجیتال بانک  ۲-1
 اختیار در مرکزی بانک دیجیتال پول که دلیل این به ،دهندمی تغییر را متعارف دوطرفٔه پولی سیستم خرد مرکزی بانک دیجیتال هایپول

 منظا برای مهم مسئلٔه .است دسترس در مرکزی بانک از مستقیم مطالبٔه عنوانبه مردم عموم برای نقد پول که طورهمان، گیردمی قرار عموم
خدمات  دهندٔهارائه هایرقابتی شرکت اندازچشمها، داده مدیریت رد خرد چگونه مرکزی بانک دیجیتال هایپول که است این پرداخت
 خدمات در پرورش نوآوری و جدید بازیگران ورود تسهیل با توانندمی مرکزی یهابانک گذارد.می تٔاثیر پرداخت صنعت و کل ،پرداخت

 د،نکنمی ترویج را نوآوری و رقابت که 9باز پرداخت بسترهای ایجاد با توانمی را اهداف این. کنند تقویت را پولی سیستم عملکرد پرداخت،
 .(۲۰۲۱، المللبینبانک تسویٔه شود )می هدایت بهتر خدمات و بیشتر رقابت سمتبه شبکه راتیثٔات صورتدر این ؛کرد تضمین
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مالینکاربرد پول دیجیتال بانک مرکزی در زنجیرٔه تٔامی  

۲ 

 :ندادسترس در شکل به دو مرکزی خرد بانک دیجیتال هایپول

 مبتنی بر حساب 1-۲-1
 قبالً که، ۱حساب بر مبتنی مرکزی بانک دیجیتال هایاست. پول( حساب بر مبتنی دسترسی) کاربران هویت تٔایید بر مبتنی این رویکرد

 حسابی ایجاد به ملزم کاربر. کنندمی عمل معمولی سپردٔه هایحساب مانند درست شدند،می توصیف مرکزی بانک الکترونیکی پول عنوانبه
 کاربران اطالعات به دسترسی به معامله یک. کند دریافت و ارسال راپول دیجیتال  همچنین و دهد انجام تراکنش آن با تواندمی که است
 نیست. پذیرامکان ناشناس معامالت ،محورسپرده نوع در .دارد نیاز گیرنده و فرستنده شناسٔه تٔایید برای

 های دیجیتالمبتنی بر توکن 1-۲-۲
 شخصی کاربران به گزینه این. کندمی فراهم راها پرداخت در بودنناشناس و توکن به دسترسی امکان که است نقد پول مشابه ۲دیجیتال توکن
 پول به، شخصی شناسایی به نیاز بدون، عمومی-خصوصی کلید رمزنگاری از استفاده با دیجیتال امضای یک براساس تا دهدمی اجازه

 .باشند داشته دسترسی
 یک تواندیم توکن یک سنتی، های مالینظام در. است دیگر پولکیف  به پول کیف یک از ارزش انتقال شامل توکن بر مبتنی یهاسیستم

 ییدتٔا به نیازی توکن دیجیتال بر مبتنی یهاسیستم. است توکن مبتنی بر شدٔهرمزنگاری هایارز نمونٔه کوینبیتباشد.  سکه یک یا اسکناس
 و رستندهف بین دیجیتال امضای و خصوصی و عمومی کلیدهای براساس معامله اما ؛ندارند پرداخت دریافت یا ارسال برای کاربر هویت
 شخصی اربرانک به گزینه این. کندمی فراهم راها پرداخت در بودنناشناس و رمز به دسترسی امکان توکن دیجیتال .شودمی تٔایید گیرنده
، شخصی اییشناس به نیاز بدون، خصوصی و عمومی کلید رمزنگاری از استفاده با عبور رمز دیجیتال امضای یک براساس تا دهدمی اجازه

 (.۲۰۲۱ ،المللبانک تسویٔه بین)باشند  داشته دسترسی پول به

 
 انواع پول دیجیتال بانک مرکزی .۱شکل 

 ۲۰۲۱، المللبانک تسویٔه بینمنبع:        

 

 شود. ( تقسیم میشدهتوزیع، خود به دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز )مبتنی بر دفترکل تالدیجی هایتوکن بر پول دیجیتال بانک مرکزی مبتنی
 هر اعتبار ،شدهتوزیع دفترکل بدون. شودمی زمانهم کنندگانشرکت بین معامالت ثبت توافق، و اجماع از پس شدهتوزیع دفترکل با

 .دهدمی نشان را مرکزی مبتنی بر توکن بانک دیجیتال پول بندیطبقه ۲شکل  .شودمی تعیین خاص داور یک توسط معامله
                                                                                                                                                                                                                
1 Account-Based 
2 Figital Token 



  یمالنیتٔام رٔهیدر زنج یبانک مرکز تالیجیکاربرد پول د 

3 

 

 مرکزی بانک توکن بر مبتنی دیجیتال پول تاکسونومی .۲ شکل

 ۲۰۲۱ همکاران، و گودل: منبع       

 دیجیتال پول از ایجنبه روی کار درحال مرکزی هایبانک از درصد 8۰ حدود، است دادهانجام  المللبانک تسویٔه بین بررسی که براساس
 مرکزی خرد بانک دیجیتال پول عنوانبه را ۱«سند دالر»باهاما ، ۲۰۲۰ سال در. آزمایشی هستند اجرای یا ،طراحی تحقیق، از اعم مرکزی بانک

 و چین، خاص طوربه .هستند نقد پول جایگزین عنوانبه خرد مرکزی بانک دیجیتال پول ریزیبرنامه درحال بعضی کشورها. کرد اندازیراه
 بانک. جدی است ۲۰۲۲ سال اوایل از ۲«کروناای»اندازی راه برای تصمیم، سوئد در. ندااجرای آزمایشی انجام و خوب پیشرفت درحال سوئد

 .شودنمی بینیپیش ۲۰۲5 سال از دیجیتال پیش یورو معرفی، حالبااین. است دیجیتال یورو پیکربندی روی کار درحال اروپا مرکزی
. دارد قرار پیشرفته مرحلٔه در حاضر درحال 3اینتانون پروژٔه با تایلند بانک. است زیاد پول دیجیتال بانک مرکزی کالن نیز پیرامون فعالیت

 بسیار را چندارزی معامالت تواندمی که کند معرفی را مرکزی بانک دیجیتال پول با چند پلتفرم یک دارد قصد، کنگهنگ پول سازمان
 فقط، حاضر درحال. است پول دیجیتال بانک مرکزی کالن اندازیراه شرف در سنگاپور ،همچنین. کند پردازش صرفهبهمقرون و ترسریع
یک  صدور برای 6بانک سیلورگیت با کار درحال 5انجمن دییِم، متحده ایاالت است. در 4یوبین پروژٔه اجرای برای مقامات تصمیم منتظر

 سوئیس فرانک به یک به یک که دیجیتال توکن :است s DCHF’Sygnum مثال دیگر یک .دالر است با پشتوانٔه 7پول دیجیتال پایدار
 بررسی را پول دیجیتال بانک مرکزی کالن امکانات که است کشورهایی میان در سوئیس .شودمی پشتیبانی فرانک توسط کامالً و متصل

 دو ،8هلوتیا پروژٔه از بخشی عنوانبهکه  دکردن گزارش ۲۰۲۰ سال دسامبر در BIS Innovation Hub (BIH) و ،SNB ،SIX. کندمی
 ،SNB ،SIXاست.  شده انجام شدهتوزیع دفترکل یک روی مرکزی بانک پول با توکنایزشدههای دارایی تسویٔه زمینٔه در سنجیامکان مطالعٔه

شده توزیعدفترکل  مزایای شود حاصل اطمینان که است این هدف. دهندمی ادامه ۲۰۲۱ سال در را هلوتیا پروژٔه BIS Innovation Hub و
 و SIX همراهبه را سنجیامکان مطالعٔه دو موفقیت با SNB .(۲۰۲۱)بانک مرکزی سوئیس،  است آنهای هزینه از بیش

 BIS Innovation Hub بازار برای پول دیجیتال بانک مرکزی کالن صدور قانونی امکانات، طرف یک از. داد انجام ۲۰۲۰ سال در 
اثبات ) شدهتوکنایزهای دارایی پردازش برای موجود پرداخت سیستم، دیگر طرف از .گرفت قرار بررسی مورد( 9اثبات مفهوم یک) بانکیبین

 .دکردن مقایسه و ارزیابی را مورد دو هر درگیر طرفین .شد مرتبط شدهتوزیعدفترکل  عامل سیستم یک به (۲ ۱۰مفهوم
وکار به کسب معاملٔه اولین، ۲۰۲۱  نخستماهٔهسه تغییر برداشته است. در برای اساسی گام یک ۱۱بانک مرکزی چین نیز با رنمینبی دیجیتال

                                                                                                                                                                                                                
1 Sand Dollar 
2 E- krona 
3 Inthanon 
4 Ubin 
5 Diem 
6 Silvergate 
7 Stablecoin 
8 Helvetia 
9 PoC1 
10 Proof of Concept 
11 Renminbi (e-RMB) 
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 همٔه تواندنیز می مرکزی چین بانک. است مبادله برای وسیله یک از فراتر چیزی دیجیتال شد. رنمینبی انجام دیجیتال رنمینبی طریق از ۱وکارکسب
 در ۲جین امیلی و فانوزی (. یایا۲۰۲۰)هافمن،  کند اعمال چین سرمایٔههای حساب و مالی نظام بر بیشتری کنترل و کند کنترل را مالیهای جریان

 شهروندان زندگی در دولت دخالت و اقتصاد در نظارت باعث احتماالا  دیجیتال رنمینبی که اندکرده ادعا نوشتند مریکاا امنیت مرکز برای که گزارشی
 اقتصادی فعالیت از عظیمی اطالعات مرکزی بانک شودمی باعث دیجیتال یا رنمینبی 3الکترونیکی یوان استقرار دکردن ادعاها آن .بود خواهد چینی

 گوید یوان، میکرد منتشر را دیجیتال رنمینبی مورد درها گزارش اولین از یکی گذشته سال که، ASPI در 4فمنها .کند استخراج را خود شهروندان
 طریق از هم و چین مرکزی بانک توسط هم مرکزی چین بانک پول دیجیتال .دهدمی گسترش توجهیقابلِ میزان به را نظارت توانایی الکترونیکی

. داشت خواهد دوالیه عملیاتی طرح این پول دیجیتال یک. شود جایگزین 5گردش در نقد پول جایبه است قرار شود ومی استفاده مردم عموم
. کندمی کنترل را توزیع که است 6پیمانند علی تجاریهای بانک شامل دوم ردیف. کندمی کنترل را آن صدور که است اول بانک خلق چین ردیف

 بانک مرکزی چین بر زیرا ،کندنمی ارائه واقعی را گمنامی، است ساخت درحال« شدهکنترل بودنناشناس» مشخصٔه با پول دیجیتال اگرچه این
 .نظارت دارد مٔوسسات و کاربران نامثبت همچنین و پایان به پایان معامالت جریان

 مالیتأمین مرکزی در زنجیرٔه بانک دیجیتال استفاده از پول ۲
دیجیتال بانک مرکزی  شبکٔه پول که به 7«شخص به وکارکسب»پلتفرم  توان از یکمی و استفاده از تسهیالت در پرداخت تقلب کاهش برای

 ازها و پرداخت نندک مبادله پلتفرم طریق از را تجاری اسناد ،هابانک و ،(کنندگان تٔامین) فروشندگان، خریداران .شود، استفاده کرد متصل
 داخل درپول دیجیتال بانک مرکزی  ازآنجاکه، همچنین .شود انجام تعطیالت غیرکاری و ساعات در حتی ،پول دیجیتال بانک مرکزی طریق
 بین از را پرداخت دستورالعمل قالب چندین مدیریت به نیازی و کندمی فراهم را معامالت وضعیت ردیابی امکان، است دسترسیقابلِ شبکه

 جایگزین کامل طوربهپول دیجیتال بانک مرکزی  هایپرداخت رودنمی انتظار اگرچهدهد. و شفافیت، هرگونه تقلب را کاهش می بردمی
 نقش پرداخت خدمات و بانکیهای سپرده کنار توانند درمیهای پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخت ،دشوها بانک موجود پرداخت خدمات

  .باشند داشته

 :باشد 3شکل تواند مانند می« شخص به وکارکسب»در بستر  هاوکارکسب پرداخت کار گردش

 

 ها در پلتفرم  وکارکسب پرداخت کار گردش .۳ شکل

 ۲۰۲۰، 8ستادوم و همکارانمنبع:                  

 

                                                                                                                                                                                                                
1 B2B 
2 Yaya Fanusie and Emily Jin 
3 E-Yuan 
4 Hoffman 
5 M0 
6 Alipay 
7 Business To Person (B2P) 
8 Sethaudom and Supapongse 
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 .دهدمی را( کنندهتٔامین) فروشنده شرکت از کاال خرید سفارش خریدار -۱
 .دهدمی تحویل خریدار به را کاال فروشنده -۲
  .کندمی ارسال خریدار برای را فاکتور به شخص وکارکسببستر  طریق از فروشنده -3
  .کندمی تٔایید را پرداخت خریدار و کندمی تٔایید را تجاری شخص اسناد به وکارکسب بستر -۴
 .شودمی آغازپول دیجیتال بانک مرکزی  پرداخت انتقال در شبکٔه ،۱نویسی کاربردیبرنامه رابط فراخوانیِ طریق از -5

 مالیتأمین فاکتور در زنجیرٔه کردنزیاتوکن کار گردش ۳
 خرید، هایسفارش تٔایید و تطبیق مانند خودکار خرید راهکارهای ،چینبالک فنّاوری از استفاده با «شخص به وکارکسب»های پلتفرم
 مالیتٔامین درخواست رایب وثیقه عنوانبه را فاکتورها توانندمی کنندگانتٔامین. دهدمی قرار شبکه یاعضا اختیار در را فاکتورها و کاالها رسید

 نرخ با توانندنمی کنندگانتٔامین ،دهندگان باشدوام از محدودی در دسترس تعداد اگر پلتفرم ،البته .کنند ارسال همین بستر در دهندگانوام از
 .است ۴شکل به شرح  مالیتٔامین کار گردش و توکنایزاسیون فاکتور .کنند پیدا دسترسی بودجه به رقابتی
 

 
  مالیتٔامین کار گردش و فاکتور کردنتوکنایز .۴ شکل

 ۲۰۲۰ همکاران، و ستادوممنبع:        

 بستر از مالیمینتٔا درخواست برای را فاکتور تواندمی کنندهتٔامین، کرد ارسال کنندهمینتٔا یک به را فاکتور اینکه خریدار از پس -۱
 .کند انتخاب شخص به وکارکسب
 به کردنوکنایزت برای سررسید تاریخ و ،میزان پول، کنندهتٔامین اطالعات و ،خریدار، فاکتور شمارٔه مثال عنوانبه فاکتور اطالعات •

 .شودمی ارسالدیجیتال بانک مرکزی  شبکٔه پول در مالیتٔامین غیرمتمرکزِ برنامٔه
 نشان هاتوکن از مشخصی تعداد با فاکتور. کندمی تولیددیجیتال بانک مرکزی  شبکٔه پول در را فاکتورهای توکن هوشمند قرارداد •

 شود.می داده
 .گیردمی قرار افراد مجاز دسترس در پلتفرم در فاکتور اطالعات این •
 .کند ریداریبهره خ نرخ با را هاتوکن که کند انتخاب و مشاهده برنامه در را فاکتور اطالعات تواندمیها( )بانک دهندهوام هر -۲
 .کند خریداری توکن صورتبه را فاکتور از بخشی یا همه تواندمی دهندهوام •
پول  مبادلٔه یبرا معامله یک و شودمی متصل برنامه به دهندهوام پول کیف کند،می خریداری را فاکتور هایتوکن دهندهوام کههنگامی •

 .شودمی انجام های فاکتورتوکن با دهندهوام دیجیتال بانک مرکزیِ
 طریق از، است كرده خریداری فاكتور هایدهنده از توكنوام مبلغی است که كه راپول دیجیتال بانک مرکزی  توانندمیكنندگان تٔامین -3

  .كنند دریافت هوشمند قرارداد
 .کندمی پرداخت پول کنندهتٔامین به خریدار، فاکتور سررسید تاریخ در -۴
 .کندمی را دریافت آن بهرٔه و خریدباز کنندهتٔامین از راها توکن، مقرر موعد از پس دهندهوام -5

                                                                                                                                                                                                                
1 Application Programming Interface (API) 
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 داد هوشمندت بر تسهیالت با استفاده از قرارنظار 4
 مالکیت اطالعات با همراه هاوام. شود استفاده دهیوام درست از تسهیالت و یا مدیریت برای نظارت بر استفادٔه تواندمی هوشمند راردادق

 تواندمی هوشمند دقراردا به تعهدات خود عمل نکند، گیرندهوام اگر. شوند ذخیره چینبالک در هوشمند قراردادهای عنوانبه توانندوثیقه می
 راردادهایقحائز اهمیت این است که  نکتٔه .کند لغو کند،می تضمین را وثیقه به وی دسترسی که را دیجیتال کلیدهای خودکار طوربه

 هب فردی قراردادهای داوری از است ممکن وکال نقش. و جایگزین سیستم حقوقی نخواهد بود است حقوقی سیستم در تحول هوشمند
 استفاده سهولت و بودنتنظیم قابل میزان کیفیت، تواندمی قرارداد فروش امتیاز. یابد تغییر رقابتی بازار در هوشمند قرارداد الگوهای تولید

 هوشمند راردادهایق طریق از کامالً  که بود هوشمند قراردادهای یافتٔهسازمان بازارهای افزایش شاهد توانمی درازمدت، در. باشدها آن از
 .(۲۰۱9)توستا و همکاران،  شوندمی مدیریت
 از نمایندگی به ثالثی شخص توسط دارایی آن، موجببه که کندمی توصیف را مالی ابزار یک که حقوقی )مفهومی Escrow یهاحساب

 تنظیم Escrow یهاحساب عنوانبه توانندمی هوشمند قراردادهای: شود(می نگهداری هستند، معامله یک انجام درحال که دیگر طرف دو
 مالکیت وقتی و( GPS ردیابی مثال عنوانبه) کندمی کنترل را خارجی خدمات قرارداد، این. کندمی کنترل را طرف دو بین مبادله که شوند

 کار هوشمند قراردادهای سازیپیاده ،البته .کندمی آزاد فروشنده به را وجوه خودکار طوربه قرارداد، شودمی منتقل خریدار به فروشنده از
 یهاجنبه تمام توانندمی طرفین که کنندمی فرض هوشمند پذیری است. قراردادهایانعطافها آن هایی دارد که یکی ازنیست و چالش ایساده

 اغلب افتدمی اتفاق طرفین فقتوا از پس آنچه زیرا ند،امبهم غالباً قراردادها، واقعی دنیای در اما. کنند تعیین خود معاملٔه آغاز در را مذاکرات
، نطرفی تمایل صورت در دهد اجازه طرفین به که باشند سازوکارهایی دارای باید هوشمند قراردادهای. است بینیپیش غیرقابل

 .کنند اصالح را خود یهانامهتوافق

 دیجیتال بانک مرکزی  شبکٔه پولهای دوالیه در سیستم و نقش ۵
 کی در. آن است و دسترسی خصوصی، بخش و مرکزی بانک به مربوطهای نقش ،پول دیجیتال بانک مرکزی طراحی در اساسی السٔو یک

دیجیتال بانک  پول صدور، مشتری پردازش ازجمله پایان به پایان فرایند کل مسئول مرکزی بانک، الیهیکپول دیجیتال بانک مرکزی  سیستم
ها فعالیت کلیٔه مانجا وپول دیجیتال بانک مرکزی  توزیع برای هاواسطه از دوالیه سیستم اما ؛است معامله تٔایید و حساب نگهداریمرکزی، 

 .کندمی استفاده مشتری به رو خدمات و

 
 مرکزی  بانک دیجیتال پول توزیع برای هاواسطه دوالیٔه سیستم .۵ شکل

 ۲۰۲۰ همکاران، و منبع: ستادوم            

 
دیجیتال در  و کنترل پول ،صدور، امحا پول دیجیتال بانک مرکزی، مسئول کنندٔهتنها صادر عنوانبه: بانک مرکزی مرکزیسطح بانک 

 گردش است.
دهندگان خدمات پرداخت مسئولیت رسیدگی و ارائههای تجاری نککنندگان مانند باالیه، توزیع: تحت یک سیستم دوسطح توزیع کننده

 ،روها را دارند. ازاینکزی و سپردهپول دیجیتال بانک مر و مبادلٔه ۱های شناسایی مشتریفرایندبه عملکردهای مربوط به کاربر و توزیع، مانند 

                                                                                                                                                                                                                
1 Know Your Customer (KYC) 
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همکاری یکپارچه با پلتفرم  نداشته باشند. قابلیتحساب و تٔامین نهایی معامله حتی اگر مسئولیتی در قبال تسویه ،نداها ضروریواسطه
 کننده برای مدیریت چنین عملیاتی بسیار مهم است.توزیع

کنندگان برسانند. یید توزیعکاربران باید هویت خود را به تٔا آوردن کیف پولِ پول دیجیتال بانک مرکزی، همٔهدست: برای بهسطح شرکت
صورت همتا توانند انتقال را بهکنند، میمیکنندگان دریافت دیجیتال بانک مرکزی را از توزیع و پول رندکه کاربران کیف پول خود را دازمانی

 انجام دهند. ۲و آنی ۱به همتا

 معماری کلی پول دیجیتال بانک مرکزی ۶
 ،کند. در این معماریکمک می فرایندبه درک بهتر  مالیتٔامین زنجیرٔه شناخت کلی از یک سطح ساده از معماری پول دیجیتال بانک مرکزی در

صورت همتا به شود و بهنویسی از کاربران دریافت میها از طریق رابط برنامهشود. دادهاصلی جایی است که عملیات داده انجام می الیٔه
 تند.و قرارداد هوشمند هس چینبالکهای الیه وجود دارد که الیهاصلی، دو زیر شود. در الیٔههمتا مدیریت می

 یک پایگاه دادٔه چینبالککند. و ذخیره می ،صورت منظم ارسال، اجراهاست که معامالت را بهای از رایانهشبکه: چینبالک الیٔه 1-۶
 درها گره .شودمی گفته گره یک شبکه در رایانه هر به. کندمی ثبت را مربوطهو سایر اطالعات  ،ها، معامالتاست که تمام داده شدهتوزیع
 بالک یک، شد حاصل توافق وقتی. هستند گوپاسخ چینبالک شبکٔه بهها آن پخش وها بالک درها آن ساختارها، تراکنش اعتبارسنجی مورد

 .کندمی روزبهها داده آخرین با را خود محلی نسخٔه گره هر و شودمیاضافه  چینبالک شبکٔه به جدید

، صدور. ستاجرا قوانین و کدها شامل الیه این .است اساسی قوانین و هوشمندهای قرارداد برای ایالیه :هوشمند هایقرارداد الیٔه ۲-۶
 تحقق صورت در و شودمی گفته هوشمند قرارداد هاییبرنامه چنین به. شودمی اعمال ایرایانه برنامٔه یک باها توکن دسترسی کنترل و امحا

 .شودمی اجرا، شدهتعیین پیش از شرایط

 با تواندمی برنامه یک، مثال عنوانبه ؛برقرار کنند ارتباط چینبالک با تا سازدمی قادر راها برنامه این الیه :نویسیبرنامه رابط الیٔه ۳-۶
 .کند تعامل نویسیهای برنامهطریق رابط از هوشمند قراردادهای و چینبالکهای گره

. کنندمی استفاده چینبالک شبکٔه با تعامل برایها آن از نهایی کاربران که است 3موروثی هایسیستم و هابرنامه مل: شااپلیکیشن الیٔه ۶-4
 دهد.ها را نشان میترتیب الیه 6شکل . دارند قرار الیه این درها تاسکریپ و ،هاورکفریم، کاربر هایرابط

 
 کلی پول دیجیتال بانک مرکزی اریمعم .۶ شکل

 ۲۰۲۰ همکاران، و منبع: ستادوم                     

                                                                                                                                                                                                                
1 Peer-Peer (P2P) 
2 Real-Time 
3 Legacy Systems 
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 پولی سیاست انتقال هایسازوکار در را مالی مٔوسسات نقش سیستم این شود، انتخاب  دوالیهپول دیجیتال بانک مرکزی  طرح یک اگر
. کندمی تقویت را رقابت، بازارمحور توسعٔه طریق از و پشتیبانی نوآوری از کند؛می استفاده موجود هایزیرساخت و منابع از کند؛می حفظ

 فنّاوریهای زیرساخت یافته،توسعه کامالً های برنامه ، باید دارای۱پرداخت خدمات دهندگانارائه و تجاریهای بانک مانند، مالی مٔوسسات
. باشند پیشرفته مالی خدمات ارائٔه توانایی و ،مشتری پردازشهای قابلیت قوی، توزیع هایکانال با همراه خدماتیهای سیستم و ،اطالعات

 پذیرش تقویت به تواندمی دوالیه سیستم یک، اندکرده عادت تجاری مٔوسسات توسط شدهارائه مالی خدمات به مردم چون، براینعالوه
 کند. کمکپول دیجیتال بانک مرکزی  عمومی

  مالیتأمین زنجیرٔهعملیات اصلی و فرعی در پول دیجیتال بانک مرکزی برای  ۷
کپارچگی ی -۲و انتقال پرداخت،  ،حیات پول دیجیتال بانک مرکزی: صدور، توزیع، امحا مدیریت چرخٔه -۱چهار نیاز عملیاتی شامل 

 .استریزی برنامهپول قابلِ -۴و  ،کردن فاکتورتوکنایز -3پلتفرم، 
 پذیری، انعطاف -۴حریم خصوصی،  -3قابلیت همکاری،  -۲بودن، نهایی -۱یعنی  مورد غیرکاربردی براین، ششعالوه

 حل الزم است.راه ت اصلی در طول طراحی و توسعٔهعنوان مالحظاامنیت به -6و  ،پذیریمقیاس -5

 ودنبنهایی 1-۷
اجماعی  یکرد که روش استفاده ۲.۰3با الگوریتم تحمل خطای بیزانس  ۲اثبات اختیار توان از سازوکار اجماعمی ،بودن معاملهبرای نهایی

دهد. پروتکل صاص میعنوان اعتبارسنج برای اعتبارسنجی معامالت یا تعامالت با شبکه اختچین را بهاست که تعداد کمی از بازیگران بالک
داشته باشد.  ها وجودشناسند و میزان اطمینان بین آنکنندگان یکدیگر را میهای خصوصی کاربرد دارد که شرکتهبرای شبک اثبات اختیار

اعتبار یابد، دیگر این معامله  چینبالک که یک معامله توسط شبکٔهکند. هنگامیبودن را قطعی مینهایی ۲.۰لگوریتم تحمل خطای بیزانس ا
 نیست. پذیربازگشت

 پذیریانعطاف ۲-۷
شوند و یمری دیجیتالی های بیشتزیرا شرکت ،ها برای اطمینان از تداوم تجارت از اهمیت بیشتری برخوردار استپذیری سیستمانعطاف

نجی، به افزایش ره اعتبارسدلیل استقرار چندین گچین بهشود. ثابت شده است که بالکای در بستر دیجیتال انجام میطور فزایندهعملیات به
گوریتم تحمل ر قرار نخواهد گرفت. در التٔاثیه یک گره خراب است، کل سیستم تحتککند. بنابراین، هنگامیها کمک میپذیری دادهانعطاف

عدی فعالیت لوک بنوبت برای ایجاد بها بهسنجها وجود دارند. اعتبارها و بالکهای اعتبارسنجی برای تٔایید تراکنش، گره۲.۰خطای بیزانس 
گوریتم تحمل خطای ک را امضا کنند. الها ابتدا باید بلوسنج٪( اعتبار66ه، اکثریت )بیشتر از دادن بلوک روی زنجیراز قرار پیشکنند. می

چین برای عملکرد بالک تحمل خطای بیزانس توانایی شبکٔه سنج نیاز دارد.در بیزانس به حداقل چهار اعتبار برای تحمل خطا ۲.۰بیزانس 
 ها یا انتشار اطالعات نادرست به همساالن است.رغم خرابی گرهبهصحیح و اجماع، 

 قابلیت همکاری ۳-۷
ناسایی رویدادها، تواند شامل شچین اشاره دارد که میشده یا بالکهمکاری به برقراری ارتباط بین دو یا چند سیستم دفترکل توزیع قابلیت

 معامله باشد که شامل چندین دفترکل است. دارایی، انتقال داده یا منطق پیچیدٔه مبادلٔهجایی/هجاب
 مرکزی در سطوح مختلف الزم است: تضمین قابلیت همکاری پلتفرم پول دیجیتال بانک

 سازگار باشد. ERC5با سایر استانداردهای  وساخته شود  4توکن جهانیاستاندارد توکن پول دیجیتال بانک مرکزی باید براساس  سطح دارایی:• 
از ای که براساس پروتکل اتریوم با استفاده شبکه ،عنوان مثالهب ؛همکاری باشدهای جهانی دیگر قابلِ شبکه باید با شبکه سطح شبکه:• 

 اصلی اتریوم قابلیت همکاری داشته باشد.  خصوصی اتریوم و همچنین با شبکٔه تواند با هر شبکٔهساخته شده است، می 6هایپرلجر بسو

                                                                                                                                                                                                                
1 Payment Service Providers (PSP)  
2 Proof -of -Authority (PoA( 
3 Istanbul Byzantine Fault Tolerance 2.0 (IBFT 2.0) 
4 Universal Token  
5 Ethereum Request for Comments (ERC( 

 بخشی افزارنرم این. است اتریوم پروتکل بر مبتنی خصوصی و عمومی هایشبکه در استفاده منظوربه که است بازمتن افزارینرم )Hyperledger Besu( بسو هایپرلجر6
 .است هایپرلجر معظم پروژٔه شدٔهارائه راهکارهای و ابزار مجموعٔه از
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باید  ۱نویسی کاربردیِ بازرابط برنامه باشد، الیٔه پذیرتطبیق هاال بانک مرکزی با سایر برنامهبرای اینکه پلتفرم پول دیجیت سطح کاربرد:• 
 خوبی طراحی شده باشد تا از قابلیت همکاری یکپارچه اطمینان حاصل کند.به استاندارد باشد و

 امنیت 4-۷
 ها.اصلی باید در نظر گرفته شود: امنیت شبکه و امنیت داده لفٔهچین، دو مٔوبرای امنیت در بالک

 امنیت شبکه ۷-4-1
اقدامات  ند وشده اجازه دارند با سطوح دسترسی به شبکه متصل شوهای تٔاییدفقط گره ،مجوزوصی و باهای خصدر شبکه دسترسی: اجازٔه• 

 پردازش یا شرایط هویتی(. ،عنوان مثالمجاز را انجام دهند )به
 کنندگان مجاز تعریف شود.شرکتپیکربندی و دسترسی برای باید فایروال  ،کردن اتصاالت شبکهبرای محدود :۲فایروال• 

 هاامنیت داده ۷-4-۲
خصوصی دسترسی پیدا  با اطمینان از رمزگذاری کامل پایگاه داده، از بازیگران مخربی که به یک گره در یک شبکٔه 3رمزگذاری رِست• 
 کند.کنند، جلوگیری میمی
ای دسترسی چین، کلیدهای خصوصی برچین اشاره دارد. در بالکو امضای معامالت بالک ،سازی، مدیریت کلیدهامدیریت کلید به ذخیره• 

 و ارسال معامالت ضروری است. ،ها، امضاکاربران به حساب
 گرفت: موارد ذیل را درنظر ،ها و نقاط ادغامو بهبود امنیت گره های امنیتی بیشتربرای پیکربندیباید عالوه بر این موارد، 

 شود.کنندگان مجاز تعریف میای تعریف دسترسی محدود برای شرکتسی مبتنی بر نقش و امتیازاتی که برکنترل دستر 
 کند.کنندگان حفظ میشرکت میانکه سوابق معامالت را ، 4مدیریت الگ 
  کندهای جاری و رویدادهای نامناسب را فراهم میابزار مانیتورینگ که امکان نظارت بر فعالیت. 

 پذیریمقیاس ۵-۷
 .مدیریت در شبکه اشاره داردجم معامالت )تعداد معامالت( قابلِ کنندگان( و حشبکه )تعداد شرکت پذیری به اندازٔهمقیاس

 شبکه اندازٔه ۷-۵-1
کاربران شبکه کنند. تعداد چین مشارکت نمیکاربران شبکه و مدیران شبکه. کاربران در سازوکار اجماع بالک :نداکنندگان شبکه دو نوعشرکت

شده های اعتبارسنجیهنشده اضافه کرد. از طرف دیگر، مدیران شبکه و مالک گرتوان به تعداد الزم، گره اعتباردهید، زیرا مینمحدودیتی ندار
ها شرکت ،عنوان مثالهایی پول دیجیتال بانک مرکزی )بهکنند. ذکر این نکته ضروری است که کاربران نچین شرکت میدر سازوکار بالک

 شبکه نیستند. کنندٔهو خانوارها( شرکت

 حجم معامله ۷-۵-۲
( به زمان الزم برای 5شودگیری میها در ثانیه اندازه)با تعداد تراکنش ا عملکرد کلی شبکهشود، امحجم معامله توسط شبکه محدود نمی

آپ یک رویکرد توان استفاده کرد. رولمی 6آپحل رولاز راه ،پذیری و عملکردها بستگی دارد. برای افزایش مقیاسپردازش و تٔایید تراکنش
آپ، ها تعامل داشته باشند. در یک رولرا ببینند و با آن توانند آنقراردادهایی که همه مییعنی  ؛گذاری قراردادهای باز استکلی برای مقیاس

شود. یک قرارداد هوشمند ارسال می ۱ های معامله روی الیٔهشود، اما داده( انجام می۱ اصلی اتریوم )الیٔه تراکنش در خارج از زنجیرٔه
تواند آپ میرول سازوکاراعمال کند.  ۲ ، اجرای صحیح معامله را در الیٔه۱ های معامله در الیٔهتواند با استفاده از دادهمی ۱ آپ در الیٔهرول

 توجهی افزایش دهد. ابلِ ها در ثانیه را به میزان قتعداد تراکنش

                                                                                                                                                                                                                
1 Open API 
2 Firewall 
3 Encryption at Rest 
4 Log Management 
5 Transactions Per Second 
6 Rollup 
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 در شبکه کنندگانشمای کلی مشارکت .۷ شکل

 ۲۰۲۰جم، منبع: ستادوم و تین

 حریم خصوصی ۶-۷
لوگیری از معامالت بحث است، زیرا تعادل بین ترجیح کاربر و جسطح مطلوب حریم خصوصی در پول دیجیتال بانک مرکزی هنوز قابلِ 

( و موجودی Oها و معامالت است که دارای مالک )سیستم پول دیجیتال بانک مرکزی متشکل از داراییدقت محاسبه شود. تقلبی باید با
(Bو معامله است که معامله نیز خود شامل پرداخت )( کنندهPr( گیرنده ،)Pe)، ( و مبلغAاست. حریم خصوصی، میزان پنهان ) بودن

، ۱خدمات مالی دهندٔهسسات ارائهکننده یا مٔواست. نهادها )بانک پرداخت کنندهها و معامالت از نهادهای شرکتهای داراییداده
ها و نسبت به دارایی توجهی از دیدقابلِ و عموم مردم( هریک دارای درجٔه، دهندگان خدمات پرداختسسات دولتی، ارائهکننده، مٔودریافت

های مناسب و ترکیب مناسب برای انتخاب سازه اوریو بستر فنّ ،هامعامالت هستند. درک مدل تجاری پول دیجیتال بانک مرکزی، ویژگی
کند که کار بیان میواگر مدل کسب ،شودتٔایید می MSBعنوان مثال، در سیستمی که معامالت خصوصی توسط به ؛ها ضروری استآن
بودن تٔاییدکنندگان ساده وان با فرض صادقتم خصوصی را میهای حریند، پروتکلخدمات مالی بسیار مورداعتماد دهندٔههسسات ارائمٔو

دنبال دارد. اگر معتمد محافظت کنند، که پیچیدگی باالتری را بهشده باید از تٔاییدکنندگان غیرهای انتخابصورت، پروتکلکرد. در غیر این
ی هااین، انتخاب تکنیکبرند. عالوهرداختِ سود پشتیبانی کنپ شدٔهشده باید از محاسبات رمزگذاریهای انتخابمبالغ پنهان است، طرح

های افزایش حریم خصوصی به اوریکه فنّ(. ازآنجا۲۰۲۰، ۲شده نیز بستگی دارد )داربها و آروراحفظ حریم خصوصی به بستر انتخاب
های بنای ویژگیزیر وریافنّ پیوستهخدمات مالی و جامعه باید متعهد شوند  دهندٔهسسات ارائه(، مٔو۱99۱، 3دارند )زیمرمننیاز هوشیاری 

 (. ۲۰۱9و بهبود بخشند )گودل و همکاران،  کنند ممیزی و حریم خصوصی این طرح را حفظ
یا اثبات  4اوری افزایش حریم خصوصی، مانند امضای کورفنّ برباید  ،شوندهای معامله فاش نمیها برای اطمینان از اینکه طرفکیف پول

م خصوصی استفاده کرد های حریتوان از پروتکل(. برای پول دیجیتال بانک مرکزی می۲۰۲۱ )گودل و همکاران،د دانش صفر متکی باشن
ها بتوانند یکپارچگی انتقال را تٔایید کنند و کنندگان بتوانند موجودی توکن قبل و بعد و مقادیر انتقال را ببینند، اما اعتبارسنجکه فقط شرکت

ر عملکرد دالتری از حریم خصوصی تٔاثیر منفی معامالت نظارت کند. شایان ذکر است که سطح باطور بالقوه بر همه نوع رگوالتور بتواند به
 .شودترتیب، اعمال تنظیمات حریم خصوصی در کل سیستم باید با دقت بیشتری بررسی کلی سیستم دارد. بدین

                                                                                                                                                                                                                
1 Money Services Business (Non-Bank Financial Institution) 
2 Darbha & Arora 
3 Zimmermann 
4 Blind Signatures 
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یک پلتفرم جدید  Aztecچین معمولی معرفی شده است. برای افزایش تنظیمات حریم خصوصی در بالک ۱پروتکل اثبات دانش صفر
به نام  zkیک نوع اثبات  Aztec 2.0کند. پذیری استفاده میزنگاری پیشرفته برای بهبود مقیاسمعرفی کرده است که از همان رم

zkSNARKs در نتیجه توان  ؛شوداصلی منتشر می آپ واحد منتقل کند که در زنجیرٔهگیرد تا بسیاری از معامالت را به یک رولکار میرا به
پروتکل اثبات دانش صفر برای از  ztec 2.0پذیر است. تراکنش در ثانیه کامالً مقیاس 3۰۰شبکه تا  یابد. اینعملیاتی معامالت افزایش می

ریزی را رنامهامکان حریم خصوصیِ قابل ب Aztecهای zkSNARKکند. صورت گسترده استفاده میبندی معامالت خصوصی بهدسته
 پذیری اتریوم هستند. در قلببا هدف بهبود مقیاس zk-rollupهای وریفناّ حال توسعٔههای دیگری نیز درکنند. گروهمی فراهم

 Aztec 2.0،  یک استانداردzkSNARK  وجود دارد که تیم تحقیقاتیAztec و  است آن را توسعه دادهPLONK شود. برای ه مینامید
 استفاده شد. PLONKالیه برای پردازش معامالت از دو ساخت یک سیستم

 هامدیریت و حاکمیت داده ۷-۷
شود. ارزشمندی میهای باعث تولید داده جیتال یا پول دیجیتال بانک مرکزیند. معامله با پول دیها در اقتصاد دیجیتال بسیار ارزشمندداده
اده و حاکمیت دهای مناسبی برای مدیریت ارچوبهشوند. به همین دلیل، چتبدیل می چین به یک دارایی گرانبهاشده در بالکهای ذخیرهداده

ایجاد  ،نینها تضمین شود. همچد و حریم خصوصی و یکپارچگی دادهونثر و مداوم مدیریت شطور مٔوها بهده باید تنظیم شود که دادهدا
 ها الزم است.بر استفاده از دادهها و نظارت برای اجرای این سیاست هاییها همراه با رویههای صحیح در مورد استفاده از دادهسیاست

 مشارکت و دسترسی ۸-۷
های کافی برای مشارکت کلی و شفاف از سیستم پول دیجیتال بانک مرکزی، ساختار حاکمیت قوی و دستورالعمل راهبردبرای موفقیت یک 

ز این روند عنوان بخشی اایر استانداردهای مربوطه باید بههای امنیت سایبری و سها، شهرت، شیوهاعضا الزم است. سالمت مالی شرکت
 در نظر گرفته شود. 

 بندیجمع ۸
و جریان سرمایه مواجه است که منجر به نابرابری و عدم تقارن  ،با مشکالتی در مدیریت جریان اطالعات، تدارکات سنتی مالیتٔامین زنجیرٔه

افتد. در این گزارش، ما نوع جدیدی وفور اتفاق میاستفاده از تسهیالت نیز به کالهبرداری و تقلب در نحؤه ،شود. به همین دلیلاطالعات می
بهره  فرایندو قراردادهای هوشمند برای مدیریت کل  ،چینبالکسازی مالی را معرفی کردیم که از پول دیجیتال بانک مرکزی، توکن از بستر

توانند های فاکتور میتوان فاکتورها را به توکن تبدیل کرد. توکندیجیتال بانک مرکزی، می شبکٔه پولبرد. برای نظارت بر تسهیالت در می
دیجیتال بانک مرکزی دسترسی دارد،  شبکٔه پولتواند از هر فردی که به دهندگان را جذب کنند. وجوه میتری از وامر و متنوعتطیف وسیع

تواند توسط و تغییرناپذیری است که می ،پذیری، تقسیمبودنردیابیهایی مانند قابلتٔامین شود. یک فاکتور توکنایزشده مجهز به ویژگی
کنندگان در شبکه های فاکتور را در شبکه منتقل کرد. هرچه تعداد مشارکتتوان مالکیت توکن، میبراینعالوهتٔامین شود. دهنده چندین وام

 اگرچهپول دیجیتال بانک مرکزی . شودارزشمند از رقابت بیشتر و خدمات بهتر هدایت می یک حلقٔه سمتبهبیشتر شود، تٔاثیرات شبکه 
شده دسترسی دارند، پتانسیل ایجاد تهدید را نیز دارد. از بُعد های تولیدرادی که به انبوه دادهبسته به هدف اف ،ددههایی را ارائه میفرصت

گویی تواند با افزایش نظارت بر جامعه، توانایی مقامات را در درک چگونگی عملکرد اقتصاد و پاسخمثبت، پول دیجیتال بانک مرکزی می
آوری و پردازش ورودی برای فعالیت تجاری جمع عنوانبههای شخصی که ر میان حجم عظیمی از دادهبه مشکالت افزایش دهد. اما د

های و شیوه ،کنندهها، حمایت از مصرفشود که شامل مسائل مربوط به حاکمیت دادهشوند، یک چالش مهم از اقتصاد دیجیتال مطرح میمی
ها حاکمیت داده چهارچوببلکه به ساختار اساسی بازار و  فنّاوریبه  تنهانه فراینداین ایی نه . نتیجٔهاستضد رقابتی ناشی از انبار داده 

 ،سازیاز پیاده پیششوند و  ها نیز باید در نظر گرفتهو استفاده از مزایای آن چالش فنّاوری برای حرکت بر روی لبٔه ،بستگی دارد. بنابراین
  ثر بررسی شود.ابعاد متٔا باید همٔه

                                                                                                                                                                                                                
1 Zero-Knowledge Proof 
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