
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  

  

  

  یکیالکترون يپرداختها
  صدیقه موسوي: تهیه کننده 

  کارشناس سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی
  
  

  
  :اله ــده مقـــچکی

  
تجارت الکترونیک یکی از مهمترین وقایع قرن حاضر است که می توان از این طریق مبادالت بازرگانی و تجار و بانکی و 

الکترونیکی را  عواملهاي دیگر را به صورت شبکه اي انجام داد که دارایی مزایاي بسیاري است که از جمله می توان پرداختهاي

نام برد که این روش توانست بسیاري از راههاي سخت را هموار کرده و باعث رونق بخشیدن مبادالت گردد که این روشها 

بصورتهاي مختلف قابل اجراء است که در این مقاله سعی بر آن شده است که مختصري از فرایابی پرداختهاي الکترونیکی بیان 

  .گردد

  

  رت الکترونیک پرداخت هاي الکترونیکی ، روشهاي پرداخت هاي الکترونیکی تجا: کلید واژگان 
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  :اریخچه الکترونیکیت

  
تجــارت الکترونیکــی یــک مفهــوم جدیــد نیســت و اســتفاده از فناوریهــاي الکترونیکــی در انجــام امــور بازرگــانی وجــاري از    

بــا اســتفاده از کارتهــاي اعتبــاري در فروشــگاهاي و کــاربرد خریــد . بــه ســالها قبــل بــاز مــی گـردد  EDI نمونـه هــاي مهــم 
  .الکترونیک در تجارت به شمار می آید

  
EDI  :شــی اســت بــراي تبــادل اطالعــات تجــاري متــداول، بــا قلبــی مشــخص از یــک کــامپیوتر بــه کــامپیوتر نزدیکتــر رو .

ــال   ــاز شــد کــه بســیار از شــر  1970ترکیــب تجــارت و الکترنیــک از س ــدآغ ــزرگ اق ــاي  کتهاي ب ــبکه ه ــه تشــکیل ش ام ب
کــه تجــارت الکترونیکــی در چهــار  کــامپیوتري زدنــد تــا اطالعــات تجــاري را بــین خــود و تولیــد کننــدگان مبادلــه کننــد  

  :مرحله راه اندازي شد
  

  .، باید ساختار و معماري تجارت الکترونیکی تعیین گردد1994تا قبل از مارس  -1
اولیــه کـه دولـت فـدرال و تولیــد کننـدگان خصوصـی قــادر      یــک تجـارت الکترونیکـی    1994تـا قبـل از سـپتامبر     -2

 .به تبادل اطالعات مربوط به خرید ها و قیمت محصوالت میکند

ــا قبــل از جــوالي   -3 ــول    1995ت ــادل پ ــا قابلیــت تب ــاده شــود کــه ب ، یــک سیســتم کامــل تجــارت الکتــونیکی پی
 .استفاده از بانکهاي اطالعاتی دارا باشدالکترونیکی و 

 .یک سیستم کامل تجارت الکترونیک با تمام قابلیتهاي ممکن اجرا شود 1997ه تا قبل از ژانوی -4

  

  
  

  :تعریف تجارت الکترونیک
در یک تعریـف سـاده، تجـارت الکترونیکـی را مـی تـوان انجـام هـر گونـه امـور تجـارت و بازرگـانی از طریـق شـبکه جهـانی                

  . اینترنت بیان کرد
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  :مزایاي تجارت الکترونیکی
  افزایش فروش  -1
 ایش در امدافز -2

 افزایش سرمایه گذاري  -3

 افزایش سطح زندگی مردم -4

 ایجاد فرصتهاي تجاري جدید براي صنایع و بنگاه هاي بازرگانی  -5

 افزایش فرصتهاي جدید شغلی  - 6

 امکان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جهانی  -7

 وقت و کاهش ترددهاي بی مورد جلو گیري از اتالف  -8

 قابت در سطح بین الملی کاهش هزینه هاي سربار و ایجاد ر -9

  دسترسی سریع به اطالعاتت -10
  عدم حضور واسطه  -11
  کاهش هزینه هاي تبلیغات کال  -12
  ورورد به بازارهاي فرا منطقه جهت بازاریابی جهانی-13

  :معایب تجارت الکترونیکی
  تاپیر نا شناخته آن در روابط اجتماعی انسان -1
 کاهش میزان تولید -2

 ورشکستهکاهش تولید شرکتهاي  -3

  

  :ترونیکیکپرداخت ال
پـس از راه انـدازي سـایت تجــارت الکترونیـک نوبـت بـه مهتــرین بخـش ایـن چرخـه یعنــی پرداخـت الکترونیکـی مــی            

  .حساس می شودل تجارت الکترونیک مناسب به شدت پرداخت جز اص. رسد
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  :تعریف پرداخت الکترونیک
ال در تجــارت الکترونیکــی، بــه عبــارت دیگــر پرداخــت  پرداخــت الکترونیــک عبارتســت از پرداخــت پــول در مقابــل کــا 

نقــش وجــود  4پــول از طریــق وســائل الکترونیــک بــه خصــوص اینترنــت در انجــام یــک پرداخــت الکترونیــک حــداقل  
  :دارد

 )Payer(پرداخت کننده  -1

 )Payee(دریافت کننده  -2

  (Issuer)بانک کارکزار مشتري یا موسسه مالی صادر کننده اعتباري براي مشتري  -3

 )Acquirer(بانک کارکزار فوشنده  -4

 

  مناسب هاي یک روش پرداخت الکترونیکی ویژیگ
ï امنیت )Security :(             اطالعـات ملـی و شخصـی بـه روشـی تبـدیل داده شـود کـه مـانع افشـا آن بـه گروهـی

 .دیگر شود

ï قابلیــت )Audit ability :(   ــا در ــراکنش را ثبــت کنــد ت ــد تمــام جنبــه هــاي ت یعنــی اینکــه ســیتم بتوان

 .ت لزوم استفاده شودصور

ï کارایی )Efficiency :(انجام تراکنش با هزینه زمانی کم 

ï قابلیت اطمینان )Reliability :(            آیـا سیسـتم بـه قـدر کـافی مسـتحکم اسـت کـه تراکنشـها یـا پـول را در

ــی ن      ــیش بین ــا ورودي پ ــبکه ی ــاي ش ــی ه ــرور، خراب ــراب شــدن س ــرق، خ ــی ب ــرف صــورت قطع شــده از ط
 کاربران، از دست ندهد؟

ï مقیاس پذیري )Scalability :(در صورت افزایش بار کاري و افزایش منابع،کارایی کم نشود. 

ï  قابلیت مجتمع شـدن )Integration:(            آیـا سـیتم قابلیـت مجتمـع شـدن بـا سـیتم هـاي حسـابداري یـا
 پرداخت دیگر را دارد؟

ï قابلیت پذیرش )Acceptability :(د؟آیا سیستم از سوي کاربران پذیرفته خواهد ش 

ï هزینه پایین )Low cost :(هزینه انجام هر تراکنش در آن پایین باشد. 

ï گمنامی )Anonymity :(داخت باشدنیاز به معرفی خودکار قادر به پر اینکه مشتري بدون. 
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  :داخت الکترونیک مدل پر
  
  :  Direct Cash Link مدل پرداخت مستقیم مانند پول -1
  

  .خت کننده و دریافت کننده وجود داردداردر این مدل ارتباط مستقیم بین پ
  

  :  Direct Account Basedمدل پرداخت مستقیم بر مبناي حساب -2

  
داخـت بـه   رپرداخـت کننـده یـک سـند پ    .و دریافـت کننـده وجـود دارد    در این مدل ارتبـاط مسـتقیم بـین پرداخـت کننـده     

بــه حســاب خــود مــی گــذارد کــه بانــک دریافــت کننــده ایــن ســند را در بانــک کــارگزار خــود .دریافــت کننــده مــی دهــد
کـه از نمونـه هــاي واقعـی ایـن مـدل چــک      ////// کـارگزار یـک پیغـام بـه پرداخــت کننـده مبنـی بـر انجــام شـدن پرداخـت          

  .را نام برد E-checkالکترونیکی 
  

  مدل پرداخت غیر مستقیم کشش بر مبناي حساب -3
 :Indirect Pull Account Based    

  
آغازگر دریافت کننده است که بر اساس اطالعاتی .قیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود ندارددر این مدل ارتباط مست

  .را نام برد Credit Cardاز نمونه هاي واقعی بر مبناي این مدل می توان کارت اعتباري.گیردهر دو طرف از هم دارند انجام می که
  

  مدل پرداخت غیر مستقیم فشار بر مبناي حساب -4
: Indirect Push Account Based   

این مدل شبیه . اینجا آغازگر پرداخت کننده است.در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود ندارد
  .پرداخت سنتی در دنیاي واقعی است ولی بصورت الکترونیکی پیاده سازي شده است
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  :روشهاي دیگر پرداختهاي الکترونیک 
 Cyber Cashسیستم  -1

  سیستم مایکروسافت -2
3- E-wallet  یا کیف الکترونیکی  
  

  :پول الکترونیکی 
معامله بی نام مورد استفاده قرار می گیرد و موجب   ////پول الکترونیکی یکی از مکانیسم هاي پرداخت الکترونیکی است که در 

ی از بهاي اندوخته شده است که به آسانی در ساختارهاي پول الکترونیکی شکل. گسترش تجارت الکترونیک گردیده است
پول الکترونیکی مانند پول کاغذي است با این تفاوت که در مورد پول الکترونیکی در زمان وقوع . الکترونیکی قابل معامله است

ا با پول کاغذي متمایز می که یکی از ویژگی هاي مهمی که پول الکترونیک ر.معامله ارزش و بهاء کاال نیز انتقال داده می شود
است و صرفه جویی در زمان و امنیت این نوع سیستم است که با وجود پروتکل هاي امنیتی کند بی نام بودن پرداخت کننده 

SET/SSl  کالهبرداري را کاهش میدهد.  

  :امنیت در تجارت الکترونیکی 
  :ررسی و تأمین کرد که سه جنبه مهم دارد امنیت یک سایت تجاري الکترونیک را از جنبه هاي مختلف می توان ب

  تبادل اطالعات بین مشتري و سایت -1
  .مشتري باید اطمینان حاصل کند که پول را به سایتی می پردازد که از آن خریداري کرده است -2
  .فروشگاه باید اطمینان حاصل کند آدرسی که مشتري براي تحویل کاالي خریداري شده اعالم کرده است -3
  

  :گیزه براي پرداخت آنالین ان
 National Auto Meted Clearingدر قرن حاضر پرداخت الکترونیک و اتوماتیک در حال افزایش است که مؤسسه 

house   میلیارد قبض  3حدود  2003که یک گروه تصمیم گیرنده در تدوین قانون براي پرداخت الکترونیک است که در سال
  .خود را اتوماتیک پرداخت کردند

  

  : Offlineتکنولوژي تراشه اي 
به پرداخت هاي الکترونیکی اجازه استفاده از اطالعات ذخیره شده به طور مستقیم براي یک تراشه کوچک بیشتر از طریق 

  چنین حدود وسیعی از اختیارات و انعطافها مسئله مهمی براي .را می دهد) Dial-up connection(ارتباط اینترنتی 
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افراد بدون ارتباط حضوري با بانک می توانند به خدمات مالی و تحول مسیر اصل بانکی .وسعه می باشدکشورهاي در حال ت
  .دسترس داشته باشند

  :تکنولوژي پرداخت جدید یعنی بهره وري 
  

این به علت آن است که تکنولوژي جدید . چالشها را در یک اقتصاد کاهش می دهد) e-commerce(تجارت الکترونیکی 
تبادالت وجوه . سطوح افزایش یافته و بازده را در درجات و سطوح یک اقتصاد خرد امکان تولید و نمایش می دهدپرداخت 

جزئی شده بازده ///////// نقد،چک،کاري سخت و ناکارآمد هستند،پرداختهاي الکترونیکی مؤثر هستند و با قرار دادن درجات 
  .داخت را برطرف کنندریش یابند که پرداختهاي الکترونیکی سختیهاي پجدید می توانند با مدیریت بیشتر افزا///// هاي 

  

  :همگرایی اجراي کار را آسان می کند 
تکنولوژي تغییراتی . در گذشته پرداختهاي الکترونیکی براي همه انواع سرمایه گذاري و تشکیالت اقتصادي مناسب نبوده اند

ن پیشرفت این است که تواناییهاي گمرکی را در پرداختهاي الکترونیکی یکی از جنبه هاي ای. می کند که برابري حاصل کند
در معامالت اختیاري و سیستمهاي تجاري براي سرمایه گذاري هاي بزرگ ، تکنولوژي هاي معامله الکترونیکی نابرابر براي 

  .کننداخت کامل میه آسانی تکنولوژي پردرهکارهاي پیش پایانی و پس پایانی شروع به همگرایی در روشهایی که ب
  

  :پیشنهادات و نیازهاي تجارت الکترونیکی 
  یک سیستم بانکی روان و دقیق -1
  قوانین گمرکی ، مالیاتی و بانکداري الکترونیکی -2
  کد تجاري محصول -3
  )کپی رایت(اطالع رسانی تهیه و تدوین نظام مالی اطالعات  و نظام حقوقی  -4
  امنیت اطالعات -5
  دن اطالعات شخصیمحرمانه بو - 6
  تطبیق مقررات ملی با مقررات متحد الشکل بین المللی -7
  همکاري دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و سازمانهاي مختلف -8
  پذیرش اسناد الکترونیکی توسعه قوه قضاییه -9

  تأمین ، صدور و بکارگیري کارت اعتباري -10
  .تر مخابراتی به شکل بی سیمتأمین خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن و ایجاد بس -11
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  :ع ــــــــابــمن
ϖ http://mirnezami.persianblog.com 

ϖ  سایتITiran 

ϖ سایت ایستگاه 

ϖ  9/7/1385ایسنا 

ϖ  سایتMcs-8051.com 
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