آشنايي با مفهوم
پول الکترونیک
پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات ناجا

پرداخت هاي
آنالين
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تجارت اشياء
گرانبها

مبادالت
پاياپاي

به کارگيري اشيا به
عنوان پول
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اسكناس

سكه

به کارگيري
اسكناس و سكه به
عنوان پول
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کارتهاي بانكی

حسابهاي
سپرده

به کارگيري
مطالبات به عنوان
پول
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پول ديجيتال

کارتهاي
هوشمند

بكارگيري ارتعاشات
الكترونيكی به
عنوان پول
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• نمايش دهنده يک ارزش مالی است.
• ارزش مالی به شكل فيزيكی نمايش داده می شود (چاپ روي کاغذ)
• توسط دولت ها پشتيبانی می شود و به واسطه قانون و اعتماد عمومی داراي ارزش
ذاتی می باشد.

• ناشناس است ،براي دريافت کننده پول شناسايی هويت دارنده اهميتی ندارد.
• قابل سرقت است و صرفا دارنده آن مالک ارزش مالی محسوب می شود.
• قابليت استفاده از طريق اينترنت را ندارد.
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• نمايش يک ارزش مالی نيست بلكه نمايش يک تعهد مالی از سوي صادر کننده
است.
• در واقع يک کارت شناسايی است .تنها اطالعات حساب در کارت
بصورت فيزيكی ذخيره شده است
• ناشناس نيست ،کليه تراکنش هاي مالی قابل بررسی است.
• براي انجام هر تراکنش بايد به سرور مرکزي متصل شد (از طريق شبكه و خطوط
تلفن)

• تا حدودي به راحتی می توان از آن در اينترنت استفاده کرد.
Prepaid card
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Debit card

Credit card

• در اين نوع کارت ها مشتري می تواند تا سقف موجودي داخل حساب خود نزد
بانک از کارت برداشت کند يا خريد انجام دهد.
• کارت هاي بين المللی از اين نوع ،داراي شماره سوئيفت ( )Swift Codeو ديگر
اطالعات حساب هاي بانكی هستند و قابليت دريافت پول از کشورهاي مختلف از
طريق سيستم هاي بانكی را دارند.
• سيستم سوئيفت يک سيستم بانكی جهانی است که جهت ارسال و دريافت
هرگونه پيام ارزي در بين واحدهاي ارزي بانكهاي داخل کشور و بانكهاي خارج از
کشور مورد استفاده قرار میگيرد.
• در اين نوع کارت نيز معموالً مدارک شناسايی کامل از مشتريان می خواهند ،اما
حساسيت آنها به اندازه افتتاح کارت هاي اعتباري نيست.
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• در اين نوع کارت ها مشتري اجازه برداشت و خريد از حساب خود ،تا سقف
اعتباري که از طرف بانک به او تخصيص داده شده است را دارد ،حتی اگر در حال
حاضر آن قدر موجودي در حساب خود نداشته باشد .در واقع حساب او می تواند
منفی شود يعنی او می تواند تا سقف اعتبار تخصيص داده شده به بانک بدهكار
شود.
• تهيه اين کارت ها مستلزم ارائه مدارک شناسايی کامل و همچنين مدارک تعيين
کننده هويت محل زندگی می باشد
• داشتن اقامت همان کشوري که قصد افتتاح حساب در بانک آن را داريم از الزامات
اکثر قريب به اتفاق بانک هاست.

6

• اين کارت ها که بيشترو در اصطالح رايج تحت عنوان کارت هاي نقدي Cash
Cardsيا کارت هاي سفر) (Travel Cardsشناخته ميشوند در واقع نوعی از
همان  Debit Cardsهستند ،با اين تفاوت که حساب بانكی مجزا پشتيبان آنها
نيست وشماره سوئيفت ندارند و امكان واريز و انتقال وجه به آنها از کشورهاي
ديگر به آسانی ميسر نيست.
• در اين نوع کارت هويت دارنده کارت ثبت نمی شود.
• کارت هاي پيش پرداخت نيز دو دسته اصلی دارند :کارت هاي قابل شارژ مجدد
Reloadableوکارت هاي غير قابل شارژ مجدد (يک بار شارژ) يا همان کارت
هاي هديه ()Gift Cards
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• هيچ بانک خاصی محوريت خاصی ندارد و باعث می شود تمامی بانک هاي کشور
هاي مختلف که به اين سيستم ها وصل هستند يكپارچه شوند و به سازوکار مالی
بين المللی متصل شوند.
• بدين ترتيب شما با داشتن اين کارت ها فارغ از اين که بانک صادر کننده ي آن
چه بانكی و چه کشوري باشد ،امكان خريد از کليه دستگاه هاي کارتخوان،
خودپرداز ( )ATMو درگاه هايی که متصل به شبكه جهانی ويزا و مستر هستند را
داريد.
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•
•
•
•
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نكته مهم اين است که مستر کارت و ويزا کارت  ،کارت هاي اعتباري را به طور
مستقيم به مشتري صادر نمی کنند .در عوض صدور مستر کارت در دست بانک
هايی که خدمات مستر کارت را ارائه ميدهند،می باشد.
هرگونه مبلغی که ما براي استفاده از مستر کارت به بانک هاي خود پرداخت می
کنيم ،به حساب بانک اضافه می شوند و نه به حساب مستر کارت يا ويزا کارت.
اين کارت ها هزينه ي پرداختی خدمات خود را از بانک هايی که خدمات آن را در
سراسر جهان ارائه می دهند ،دريافت می کنند.
امروزه تقريباً اکثر سايت هاي اينترنتی هر دو نوع ويزا کارت ومستر کارت را پذيرا
هستند اما هنوز هم سايت ها يی هستند که مثال فقط ويزاکارت و يامستر کارت را
قبول می کنند.

Credit card

Debit card

Prepaid card
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• کميسيون اروپا پول الكترونيک را اينگونه تعريف کرده است:
.1

اين پول به صـورت الكترونيكـی بـرروي ابزارهـاي الكترونيكـی نﻈيـر کـارت
هـاي تراشه دار ياحافﻈﺔ رايانه ذخيره می شود.

.2

از سويساير مﺆسسات ،به غير از مﺆسسﺔ منتشرکنندﺓ آن ،بـه عنوان وسيلﺔ
پرداخت پذيرفته می شود.

.3

بدين منﻈور ايجاد شدهاست که به عنوان جانشين الكترونيكی براي سكه و
اسكناس در دسترس و اختيار استفاده کنندگان قرار گيرد.

.4

به منﻈور انتقال الكترونيكی وجوه و پرداختهاي با مقدار محدود ايجاد شدهاست.
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• پول الكترونيک) ،(Electronic Moneyعبارت است از:

ارزش پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصی که بر روي
يک وسيله الكترونيكی ذخيره شده است.
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متمرکز :عرضه پول توسط يک نقطه مرکزي کنترل می شود و ارزش پول
قابل تغيير نيست .مثل ريال ،دالر
… PayPal , Web Money , Google Wallet,
غیر متمرکز :عرضه پول و ارزش پول می تواند هرچيزي باشد که به آن
پول ديجيتال می گوييم.
… Bitcoin , Lite coin ,
14

• پی پال يک سرويس پرداخت و انتقال پول آنالين است که به کاربرانش
امكان میدهد حسابهاي مجازي يا الكترونيكی ايجاد کرده و از اين
طريق نقل و انتقال پول داشته باشند.
• با استفاده از پی پال  ،پولی که تا پيش از اين در قالب موجودي يک
حساب بانكی يا کارت نقدي يا اعتباري بوده است ،حاال در داخل شبكه
اي از حسابهاي کاربري پی پال قرار دارد .بدين ترتيب در داخل اين
شبكه می توان از طريق درگاه هاي پی پال خريد کرد.
• پیپل در سال  ۱۹۹۸تأسيس شد و در سال  2000توسط کمپانی
 EBayخريداري شد.
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• يک سيستم پرداخت موبايلی است که توسط گوگل ارائه شده است و به کاربرانش
اجازه میدهد که کارتهاي اعتباري ،کارتهاي پيشپرداختی خود را بر روي
تلفنهاي هوشمند اندرويدي خود ذخيره کنند.
• گوگل ولت از تكنولوژي  NFCاستفاده میکند.
• اطالعات پرداخت در تراشهاي که بخش امن ناميده میشود در درون تلفن همراه
ذخيره میشود.
•  Google Walletدر ابتدا تنها با MasterCard
کار می کند ولی در آينده قرار است از تمام کارت هاي
اعتباري پشتيبانی کند.
• گوگل هيچ مبلغی از خريد و يا پرداخت دريافت
نمی کند.
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• در ايران نيز مباحث کيف پول الكترونيكی از سال  ۸3توسط دولت
مطرح شد و کيپا نام گرفت .با وجود اينكه قانون کيپا  2نيز تصويب
شده ،اما تاکنون اين طرح در کشور به صورت سراسري فعال نگشته
است و بصورت پراکنده توسط برخی از بانک ها اجرا شده است.
• مهمترين مزيت کيف پول الكترونيكی:

• امكان انجام پرداختهاي خرد به صورت آفالين و سريع،
• بدون ايجاد سربار ترافيک براي شبكه بانكی
• حذف مشكالت در دسترس نبودن پول خرد.
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• پول الكترونيكی مبتنی بر کارت :يک قطعه الكترونيكی سخت افزاري
است که قابليت حمل کردن دارد و در واقع يک ميكروپروسسور يا ريز
پردازنده است و در يک کارت ذخيره می شود.
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• پول الكترونيكی مبتنی بر نرم افزار :در اين نوع ،هيچ قطعه سخت افزار
ي وجود ندارد و از يک برنامه نرم افزاري استفاده می شود.
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در مقاسیه با پول سنتی(اسکناس و سکه)

در مقاسیه با کارت های اعتباری

• مانند پول سنتی نمايش دهنده يک
ارزش مالی است.

• اطالعات بصورت الكترونيكی ذخيره
می شود و به سرعت و سادگی در
دسترس است.

• ناشناس است ،براي دريافت کننده
پول ،شناسايی هويت وي اهميتی
ندارد.

• کامال بر مبناي اينترنت ايجاد شده
است.
• براي انجام تراکنش هاي مالی الزامی
براي اتصال به سرور مرکزي ندارد.
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«پول مجازي» نوعی پول الكترونيک و غير قانونمند است که بوسيله
توسعه دهندگان آن صادر و کنترل می شود و توسط اعضا و کاربران يک
جامعه مجازي مورد پذيرش و استفاده قرار می گيرد.
• پول مجازی بسته :اين طرح ها معموالً براي خريد کاالها و خدمات مجازي در
داخل جامعه مجازي واقعی منﻈور شده و کاربران پول را از طريق برخی فعاليت ها
به دست می آورند(.در بازي هاي رايانه اي کاربرد دارد)
• پول مجازی با جریان یکطرفه :پول مجازي به جاي پول واقعی خريداري شده اما
امكان تبديل معكوس آن وجود ندارد( .سكه آمازون)

• پول مجازی با جریان دوطرفه :در اين طرح ،می توان از پول براي خريد پول
واقعی استفاده کرده و همچنين آن را در وب سايت ها يا توسط صادر کننده هاي
خاص دوباره تبديل معكوس کرد(.بيت کوين)
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• اين دسته بندي ها بعضی اوقات با يكديگر هم پوشانی دارند .تمايز
ديگري که بايد به جز دسته بندي باال در نﻈر گرفت متمرکز يا غير
متمرکز بودن پول مجازي است.
• طرح پول مجازی متمرکز :داراي يک سيستم متمرکز براي تأييد کردن و انجام
معامالت با صادر کننده است( .دالر ليندن)
• طرح پول مجازی غیر متمرکز :معامالت از طريق شبكه اي از کاربران تأييد و
انجام می شود که بعضی فعاليت هاي خاص را انجام می دهند( .بيت کوين)
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• يک پول ديجيتال و سيستم پرداخت با کارکردهايی مشابه «پول بی
پشتوانه» يا همان پول حكومتی است که بر پايه شبكه همتا به همتا،
امضاي ديجيتال و اثبات دانايی صفر است.
• اين پول به کاربران امكان میدهد که بدون هيچ واسطهاي انتقال پول
غيرقابل بازگشت انجام دهند.
• شبكه بيت کوين سيستم کنترل کننده متمرکز ندارد و توسط هيچ
سازمان ،مﺆسسه و يا نهاد دولتی اداره نمیشود.
• تاکنون هيچ دولتی بيتكوين را به رسميت نشناخته است.
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گردآورنده :مهرداد جعفری

