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  چكيده

نقش مهمي در انتقال سريع، كارامد و  نظام هاي پرداخت از اجزاي اصلي نظام مالي هركشور مي باشند كه

ايمن وجوه، درميان بازارها و فعاالن مختلف نظام مالي و همچنين افزايش كارايي نظام مالي در آن كشور ايفا 

مي نمايند. با ورود به عرصه ي تجارت الكترونيك و افزايش معامالت باحجم  پايين (خرد)، لزوم توجه به 

مورد توجه قرار مي گيرد. لذا سيستم هاي پرداخت خرد به عنوان جزئي از  ابزارهاي متناسب پرداخت نيز

اين نظام پرداخت مي تواند تسريع در روند پرداخت و كاهش هزينه هاي معامالتي بين واحدهاي مختلف 

  اقتصاد را  فراهم آورد.

كاربردهاي آن با تاكيد بر  هدف از اين تحقيق ارائه مفهومي كلي از انواع پرداخت الكترونيك، مزايا و معايب و

ابزارهاي پرداخت خرد مي باشد و در نهايت موانع موجود دركشور جهت استقرار سيستم هاي پرداخت خرد 

   و ارائه راهكارهايي در جهت رفع آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

اخت در جهت دستيابي به هدف مذكور سعي شده است با مروري بر ادبيات موضوعي مربوط به پرد

الكترونيك و پرداخت خرد و همينطور شيوه هاي پرداخت الكترونيك  در كشورهاي پيشرفته در زمينه 
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بانكداري الكترونيك و تحقيقات انجام شده از طريق  شبكه جهاني اينترنت و مقاالت و اسناد ومدارك 

  موجود، اين موضوع مورد بررسي و مطالعه بيشتر قرار گيرد.

  ، 3؛ پرداخت الكترونيكي خرد2؛  بانكداري الكترونيك1الكترونيك تجارت ها: واژه كليد

  

  

  مقدمه-1

  

تجارت الكترونيك . ي استمنافع تجاري فراوانداراي امروزه انقالب اينترنت بسرعت درحال پيشرفت است، و 

معامله در تجارت الكترونيك ايده آل، مايليم كه تمام مراحل يك  .است 4امر كسب و كار جديد در شبكه باز

شود. در يك شبكه باز، اطالعات مي توانند به راحتي رهگيري و دستكاري  بتواند بر روي شبكه انجام

 [1].شوند

 بر آنها اثرگذاري و پول بازار معامالت از استفاده با پولي سياست مؤثر براي اجراي پرداخت هاي نظام 

 هاي نظام توسعه عالوه، به .باشند مي اربرخورد زيادي اهميت از كشور اقتصادي كل و مالي هاي فعاليت

   .باشد تأثيرگذار نيز اقتصاد كل پول تقاضاي و پولي حجم مبادالت و سرعت بر تواند مي پرداخت

 بانكي و هاي روش ابزارها، از يا همجموع شامل پرداخت ،  نظام5بين المللي تسويه بانك تعريف اساس بر

 اين هاي گزارش اساس بر .سازند مي ممكن را پول گردش كه است بانكي بين وجوه انتقال هاي نظام نوعاً

بزرگ؛  وجوه پرداخت هاي نظام :تقسيم نمود زير دسته هاي به توان را مي تسويه و پرداخت هاي بانك نظام

 و خارجي مبادالت تسويه هاي نظام اوراق بهادار؛ تصفيه و تسويه مهاي خرد؛ نظا وجوه پرداخت هاي نظام

  [2] مشتقات. معامالت براي تسويه و فيهتص هاي نظام

عبارت است از پرداخت پول در مقابل كاال و خدمات در تجارت الكترونيك از  6پرداخت هاي الكترونيكي

  طريق وسايل الكترونيكي بخصوص اينترنت .

پرداخت هاي الكترونيكي به عنوان شيوه ي جديدي براي خريد كاال پديدار گشته ، در چند سال گذشته 

تجارت  ه شده است. از آنجاكهساخت EPS(7(تجارت الكترونيكي بر سيستم هاي پرداخت الكترونيكي است. 
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به عنوان يك جزء عمده اي از فعاليت هاي كسب و كار شده است، پرداخت الكترونيكي براي  الكترونيك

بسياري از شركت ها، به يكي از مهم ترين مسائل براي كسب و كار و خدمات مالي موفق تبديل شده است. 

، از جمله مطلوب چندين ويژگي الكترونيكي داختپرتكنيك هاي  سنتي ، پرداخت هاي روش مقايسه بادر 

را  ، بهره وري، و راحتي13حريم خصوصي، 12مقبوليت، 11، گمنامي10، مقياس پذيري9اطمينان، قابليت 8امنيت

پرداخت الكترونيكي به عنوان انتقال ارزش الكترونيكي پرداخت از پرداخت كننده به يك دريافت  دارا هستند.

پرداخت الكترونيكي از طريق [3] انيزم پرداخت الكترونيك تعريف شده است.كننده وجه از طريق يك مك

كاهش هزينه هاي معامالتي ، افزايش سرعت پرداخت و امكان پرداخت از راه دور با استفاده از دستگاه هايي 

  كه به شبكه جهاني متصلند، عمليات پرداخت را كاراتر و راحت تر نموده است.

معموال شامل انتقال ارزش بين موسسات مالي مي باشد كه نياز است يك يا هر دو  پرداخت هاي الكترونيكي 

يك  طرف (پرداخت كننده و دريافت كننده وجه)، و يك يا هر دوي موسسات مالي مشخص شده باشند.

ويژگي اختياري پرداخت يك مشخصه كلي پرداخت هاي الكترونيكي، مقدار پولي است كه پرداخت مي شود. 

 [4]رونيكي تشريح دليل يا زمينه اي است كه در آن مقداري پول منتقل شده است.هاي الكت

 در ها آن خوب عملكرد. هستند كشور يك مالي و اقتصادي زيرساخت حياتي بخش پرداخت هاي سيستم

  [5].باشد مي اقتصاد كلي نظام عملكرد در ها آن اثر ترين مهم وجوه موقع به و امن انتقال

  خت الكترونيكسيستم هاي پردا- 2

 جهاني صحنة به جهت ورود الزم بستر آوري فراهم براي كشور در الكترونيكي تجارت قوانين تدوين آغاز با

 اين با همراه بايستي كه است كشور هاي مهمترين بخش جمله از پرداخت هاي سيستم الكترونيكي، تجارت

 دست از آن، تبع به و الكترونيكي پرداخت هاي سيستم اينصورت، فقدان غير در . شوند متحول حركت،

  [6].كشاند خواهد انزوا به جهاني عرصة در را كشور بازرگاني زودگذر، هاي فرصت دادن

سيستم هاي پرداخت الكترونيكي يك بخش اساسي از تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي هستند 

براي كاالها و خدمات بر روي اينترنت  و توسعه بيشتر آنها به شدت مهم هستند. روش هاي سنتي پرداخت

، 15، از قبيل كارت هاي اعتباري14سيستم هاي پرداخت موجود براي جهان آفالين .به درستي كارنمي كنند
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به طور گسترده اي به عنوان ابزاري براي پرداخت در اينترنت پذيرفته شده هستند ، با اين حال كاربران به 

سيستم هاي پرداخت موجود نيز [7] .ماد، امنيت و غيره در آنها نمي بيننداندازه كافي قابليت اطمينان، اعت

به دليل هزينه هاي باال معامله ، فعاليت هاي جعلي و بخش هاي  متعدد درگيرشده در فرايند پرداخت براي 

 [8].تجار دور از حالت ايده آل است

انال هاي ارتباطي الكترونيكي (به يك سيستم پرداخت الكترونيكي، سيستم پرداختي است كه منحصرا از ك

  عنوان مثال، شبكه هاي كامپيوتري) براي انجام معامالت پرداخت استفاده مي كند.

ترتيبي است كه "بانك مركزي انگلستان، يك تعريف ساده تر ارائه مي دهد، كه در آن يك سيستم پرداخت 

  به : و نياز است "به كاربران اجازه مي دهد به انتقال پول بپردازند

  استانداردهاي فني توافق شده براي پيام هاي پرداخت و انتقال آنها ؛ •

  استفاده از حل و فصل ادعاهاي توافق شده، كه در ميان طرف هاي درگير بوجود مي آيند ؛ •

 [4]ك.ها و قوانين  عملياتي مشترمجموعه اي از روش  •

 اجزاي داراي كه است پرداخت، نظامي سيستم لليالم بين هاي تسويه بانك و جهاني بانك تعريف به توجه با

 :باشد مي زير

 مالي خدمات ي دهنده ارائه مؤسسات •

 پرداخت ابزارهاي •

 پاياپاي و تسويه هاي سيستم •

  [5] .سيستم اين بر حاكم قوانين •

  

  مدل هاي پرداخت الكترونيك - 3

الين يك كپي فيزيكي از كارت ارائه تفاوت عمده بين پرداخت آنالين و آفالين اين است كه در خريدهاي آن

در حالي كه معامالت آفالين در  ، يا مشابه آن را از مشتري دريافت كند.تاجر نمي تواند امضا شده آن نشده و

16خريدهاي آنالين براي همهاين مورد مجازند 
اينطور نيست (به خصوص با كسب و كارهاي كوچك) هر  

 [9].معامالت را افزايش داده اند توانايي درستي مجوزچند فن آوري هاي احراز هويت و تاييد، 

                                                 
16

 Online 



 

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                    

 

5 

 

د كه ابزارهاي آمارهاي بانكي بين المللي از بانك تسويه بين المللي و بانك مركزي اروپا نشان مي ده

، چك، كارت 17استفاده براي پرداخت خريدهاي روز به روز عبارتند از : پول نقد پرداخت محبوب مورد

  .دند به پنج دسته طبقه بندي شونمي توان سيتم هاي پرداخت ي. به طور كلي ،كارت هاي اعتبار ، و18بدهي

  

 

طبقه بندي سيستم هاي پرداخت الكترونيك- 1شكل  

 

 به طور گسترده بدهي و كارت هاي كارت هاي اعتباري ، ، 19كارت هاي پيش پرداخت، الكترونيكيپول نقد 

B2B 20ر د
  [3].ندشو مي استفادهتجارت الكترونيك  C2C  21 و 

  

  22سيستم هاي مبتني بر پرداخت نقدي - 1- 3

   23سيستم هاي  پرداخت خرد-1- 1- 3

بعنوان نقطه ي اتصال مردم با شبكه هاي بانكي كشور مي باشد و نقش مهمي در  24پرداخت هاي خرد

  افزايش حجم مبادالت اقتصادي ايجاد ميكند.
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 است گرديده ذخيره آن در كه ستا پول از مشخصي ميزان شامل كوچك يا خرد پرداخت هاي سيستم 

 پول عبارتي به و ) خرد آمريكا پول :(پني پني از درصدي يا پني مانند كوچك هاي پرداخت براي آن امااز

 [5].گرد مي استفاده مي باشد دالر خرد

 كاالهاي براي خريد كهاست،  هاي پرداخت الكترونيكي سيستم نوع خاصي از،  پرداخت خردسيستم 

 مقدار كم سيستم هاي پرداختي چنينعوامل مهم  ي شبكه هاي كامپيوتري استفاده مي شود.اطالعاتي رو

 شبكه روي بر معامالت  فراواني باالي و) چند سنت دالر يا كمتر از يكبه عنوان مثال ، ( پرداخت ارزش

 [1].تجارت الكترونيكي

نيستند  پول كمي از مقدار انتقال به قادر كارت اعتباريسيستم هاي  وقتي كه پرداخت خردسيستم 

 سيستم از بيش ديگر چندين مزيت داراي پرداخت خردسيستم هاي . هستندي و كارآمد بالقوه جايگزين

و  كنندگان مصرف تقلب براي يا از دست دادن ميزان ريسك و هستند. به عنوان مثال ، كارت اعتباري هاي

ضمانت ، انكار عدم باال ، امنيت ويژگي هايي مانندبه  سيستم ها ، اين بنابراين ،. كوچك است ارائه دهندگان

  [4]نياز ندارد.، و غيره بازگشت پول

در  "ارزشكم "كلمه ارزش .  كم مالي معامالت الكترونيكي عنوان به: پرداخت خرد واژه تعريفبرخي موارد  

واژه  اوقات . گاهيبستگي دارد سوال در پرداخت خرد سيستم شدت بهمعموال  است؟ واقع به چه معني

پرداختهاي  اين مورد در. شود مي استفاده كلمه خرد با به صورت موازي، 25كوچكپرداخت هاي ، ديگري

 پرداخت عنوان به كوچكپرداخت هاي  در حالي كه واژهمي كنند،  دالر اشاره زير يك شايد مبالغ به خرد

 كارت معامالت به عنوان مثال ، سنتي هاي پرداخت كوچكتر از اما، است شده تعريف خرد از بزرگتر هاي

 مي تواند به عنوان پرداخت خرداست. سيستم  به طور متوسط دالر 80 به اندازه معمول طور به كه اعتباري

مجموعه شرايط  بسياري از آنها، باشد و در نتيجه الكترونيكي سيستم هاي پرداخت از يك زير مجموعه

 [10].والزامات عمومي از آنها به ارث مي برند

26پي پال •
  

، فعاليت ميكند بانك براي تمام اهداف عملي مانند يك كه يك شركت است ، يعني مجازي يك بانكپي پال 

 پي پال تصميم گيري كند كه است ممكن هنوز 27فدرال بيمه سپرده، شركت در واقع. نمي باشد قانوني اما

برداشت  ربران اجازه سپرده گذاري وبه كاپي پال  .مي باشد غير مجاز عمل مي كند يك بانك به عنوانكه 
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 اين. با است شده آغاز پي پال وب سايت طريق ازها  پرداخت. از طريق ايميل را مي دهد ها پرداخت و وجوه

  است. فرستاده شده تاجر به يك ايميل، حساب تاجر به مستقيم پول انتقال به جاي، حال

حساب  در شما مي توانيد - فراهم مي شود پال پيتوسط  پول و دريافت پرداخت روش هاي زيادي ازعداد ت

كارت هاي  خارجي و يا حساب هاي بانكي خودرا به مي توانيد حساب پي پال پول ذخيره كنيد و يا پي پال

 مانند اساسا كنيد كه ارسال از طريق ايميل را شما مي توانيد درخواست پولمتصل كنيد، اعتباري 

 براي يك صندوق در خود حساب پي پال در را پول مي تواند و شما مي كند ، الكترونيكي كارصورتحساب 

 .كسب سود سرمايه گذاري كنيد

 ديگر بسياري از خالف برپي پال تمايل به پرداخت هاي شخص به شخص دارد تا خريدار به پرداخت تاجر. 

 ارسال نيستند پي پال عضو كه افرادي را به پول تا دهد مي اجازه شما به پي پال پرداختسيستم هاي 

  باشد. پي پال پول عضو به منظور دريافت بايد گيرنده با اين حال - كنيد

  

28ميلي سنت •
 

پيدا كردن يك راه براي دستيابي به فروش محتواي آنالين براي مجالت و  ميلي سنتهدف اصلي از ارائه  

ده است. گواهي نامه متمركز ش Scrip" "اطراف يك مفهوم به نام  ميلي سنت  .روزنامه هاي آنالين است

 ميلي سنتبه صورت پول نقد ديجيتال كه به عنوان نماينده اعداد مي باشد. هر تاجري كه پرداخت  29موقت

  ايجاد كند. ميلي سنتبايد گواهي نامه موقت خود را با استفاده از ابزارهاي ارائه شده توسط مي پذيرد را 

طالعات مربوط به ارزش گواهي نامه موقت واينكه شامل ا است 30گواهي نامه موقت مانند يك صورتحساب

، و ديگر اطالعات مربوط به 31چه كسي آن را صادر كرد. همچنين شامل تاريخ انقضاء، امضاي الكترونيكي

امنيت است. همه اينها در داخل يك عدد منفرد طوالني كد گذاري ميشود. هنگامي كه شما پرداخت  انجام 

را در شكل جديد صورتحساب كوچكتر دريافت  "تغيير"ورتحساب است مي دهيد كه كوچكتر از ارزش ص

  [11]بكار رود. 5 € 0،001 €طراحي شده در درجه اول تا براي پرداخت در محدوده  ميلي سنت .مي كنيد

 

 

   پول نقد الكترونيكي -1-1- 1- 3

                                                 
28

 Millicent 
29

 Scrip 
30

 Bill 
31

 Electronic signature 
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لكترونيكي روش ، حل و فصل مي شوند. پول نقد ا32معامالتي هستند كه از طريق تبادل ارز الكترونيكي

پرداختي است كه در آن يك شماره شناسايي منحصر به فردي  با مقدار خاصي از پول مربوط شده است. 

اين روش به عنوان . مي گويند Cyber Cash ياE-cash پول نقد الكترونيكي است كه اغلب به عنوان 

االها يا خدمات توسعه داده شد. جايگزيني براي استفاده از كارت هاي اعتباري براي خريدهاي اينترنتي ك

 براي استفاده از اين سيستم پرداخت، مشتريان نقدي ديجيتال الكترونيك را از شركت صادركننده مي خرند.

نقدي پس از آن ممكن است از طريق كامپيوتر و يا ساير كانال هاي ارتباط از راه دور منتقل شود. روش 

ويژگي هزينه پايين  نقدي است.خريداري و آزاد سازي صدور و نقدي ديجيتال شامل يك سازمان واحد براي 

 .[3] تها براي پرداخت خردتبديل كرده اسپول نقد الكترونيكي آن را يكي از نويدبخش ترين روش

  

  ويژگي ها: •

اغلب تنها چند تجار  : اساس كاربر براي سيستم هاي جديد ارز الكترونيكي ابتدا الزاما كوچك است.كاربرد

جديد را مي پذيرند به اين معني به طوري كه توسط مصرف كنندگان بعنوان يك گزينه پرداخت پرداخت 

  درك و تصور نمي شود. اين سيستم ها مي توانند روي شبكه هاي در دسترس گسترده اي ساخته شوند.

ن وجود دارد. اي 33: هزينه هاي مختلف براي كارت پيش پرداخت شده و سيستم هاي كارت هوشمند هزينه

سيستم ها به طور بالقوه داراي هزينه هاي معامله بزرگي هستند كه ممكن است استفاده از آنها در برخي از 

  برنامه هاي كاربردي محدود باشد.

ال آفالين : سيستم هاي ارز الكترونيكي به طور بالقوه به همان اندازه شيوه پول كاغذي در انتقگمنام ماندن

حال، ارائه دهندگان ممكن است ثبت نام مصرف كنندگان و تضعيف پتانسيل  با ايناجازه گمنامي مي دهند.

 [9]براي پرداخت ناشناس از اين سيستم ها را ضروري بدانند.

 در .باشد مي وي و هويت خصوصي و شخصي اطالعات حفظ بر مبني كاربر هاي خواسته مبين ويژگي اين 

 به گمنامي .شود مي گفته گمنامي آن به كه نگردد فاش تواند معامله مي طرفين هويت معامالت از برخي

  [5]. ندارد وجود فردي هيچ هويت ي افشا و كشف امكان كند كه مي اشاره مسأله اين

  

                                                 
32

 Electronic currency 
33

 Smart card systems 
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  پول نقد الكترونيكي مزايا و معايب •

Electronic cash 

 معايب مزايا

براي معامالت كوچك آسان بكاربرده مي  •

 شود.

داده شوند بدون مي توانند به اطراف انتقال  •

  درگير شدن ساير احزاب.

 مشكلي ندارند باتغييرات.  •

مقدارفيزيكي فضاي ثابت، وابسته به مقدار  •

 پول نيست.

خريدهاي مي تواند بدون نياز به تماس  •

 فيزيكي ساخته شوند.

 مي توانند ناشناس يا غيرناشناس باشند. •

 به آساني و بدون رديابي ازدست مي روند. •

 دستگاه نيازمند يك اردبسياري از مودر  •

 : به منظور جداگانه

a( انجام پرداخت 

b( مشاهده كنيد كه چقدر پول داريد 

حافظه، مي تواند خراب بشود بدون تماس  •

 فيزيكي.

 نياز به يك سيستم كار قانوني است. •

  Electronic cash   [11] زايا و معايب م - 1جدول

  

  كارت پيش پرداخت - 1-2- 1- 3

داخت را براي يك مقدار مشخص شده با ايجاد و ورود شماره منحصر به فرد مشتريان يك كارت پيش پر

كارت بر روي سايت هاي تجاري استفاده مي كنند. ارزش كارت با مبلغ پرداخت به تاجر كم مي شود. كارت 

هاي پيش پرداخت براي يك مقدار خاص توسط يك تاجر خاص صادر شده و غالبا در معامالت فروشگاهي 

شوند. كارت مي تواند به عنوان هديه داده شود و يا فقط به عنوان يك راه مناسب جهت خريد  استفاده مي

 استفاده شود.

سهولت استفاده و راحتي داليل اوليه براي مصرف كنندگان براي استفاده از اين كارت هستند. كارت پيش 

زماني كه درحال استفاده از پرداخت شده همچنين مطلوب است براي تجار، چرا كه مشتريان تمايل دارند 

  .تند آزادانه تر آن را خرج كنند.آن هس

  

  34سيستم هاي مبتني بر حساب -2- 3

                                                 
34

 Account – based Systems 
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   كارت بدهي -2-1- 3

 

كارت بدهكاري يكي از سيستم هاي گسترده استفاده شده براي پرداخت الكترونيكي مي باشد. روش كارت 

بدهكاري تركيبي از ويژگي هاي (
35

ATMتي است. هنگامي كه مشتريان با يك كارت ) با بانكداري اينترن

 بسياري از بانك هابدهكاري پرداخت مي كنند، پول به طور خودكار از حساب هاي بانكي آنها كسر مي شود. 

  [3].مي كنند مورد قبول واقع نشده اند صادر كارت هاي اعتباري مكان هايي كه در را كارت بدهكاري

ارت هاي اعتباري به طور مستقيم از حساب بانكي خارج مي شود، نه پرداختهاي كارت بدهي در مقايسه با ك

  از يك حساب واسطه.

  

  ويژگي ها •

: بين خريداران جايگاه گسترده اي دارند، اما دركشورهاي خاصي بين تجار گسترش يافته اند.  كاربرد

  نيافته اند. محدود شده اند به پرداخت هاي ملي، هنوز براي پرداخت هاي خرد يا شخص به شخص توسعه

سهولت به دست آوردن
  :دريافت آنها آسان و بدون هزينه هاي اضافي براي استفاده آنالين است.  36

پرداخت كارت بدهكاري به طور كلي در وب سايت هاي تجاري مانند كارت اعتباري پرداخت متداول نيست، 

ي ، عمليات و قوانين سيستم كاربردشان عمدتا محدود شده به پرداخت هاي ملي ،ناشي از ساختارهاي مل

 [9]هاي بانكي ، و براي پرداخت هاي بين المللي تقاضا نشده اند.

  

   كارت اعتباري -2-2- 3

 از استفاده هاي روش ترين رايج از يكي و بوده شارژ قابل مشتري اعتبار اساس بر ها كارت از نوع اين

  .رود مي شمار به الكترونيك پرداخت سيستم

به  اغلبكارت هاي اعتباري  آفالين منشا مي گيرند. كارت اعتباري مكانيسم ازاعتباري  پرداخت هاي كارت 

و  تباط با روش كارت اعتباري، امنيتدو موضوع مهم در ار. استفاده مي شوند الكترونيك پرداخت صورت

كارت  حفظ حريم خصوصي مي باشد، از آنجاييكه معامله مصرف كنندگان ثبت مي شوند مي توانند از طريق

                                                 
35

 Automated Teller Machine 
36

 Easy to obtain 
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هاي ديگر، كارت بدهي براي معامالت كم ارزش ، به  EPSهاي اعتباريشان پيگيري شوند. در مقايسه با 

 [3] .عنوان مثال ، معامالت كه شامل كمتر از يك دالر مناسب نيست

  

  ويژگي ها: •

اين : يكي از مزاياي اصلي استفاده از كارت هاي اعتباري براي پرداخت آنالين سهولت به دست آوردن

است كه مشتري براي به دست آوردن آن نيازمند هيچ سخت افزار اضافي و يا نرم افزاري نيست و نيازي به 

  ثبت نام بعدي با اشخاص ثالث وجود ندارد.

قابليت اطمينان / سهولت استفاده
: سيستم هاي پرداختي هستند كه نسبتا براي استفاده آسان هستند 37

  عامالت آنالين راداشته باشد.بشرط آنكه كاربر تجربه انجام م

كارت هاي اعتباري چندين اشكال دارد. يكي از آنها اين است كه پرداخت  هاي كارت اعتباري يك ارزش 

آستانه حداقل دارند و پرداخت ارزش پايين تر بدليل هزينه هاي باالي معامله امكان پذير نيست. نقطه ضعف 

.اشكال سوم اين است كه پرداخت هاي آنالين كارت اعتباري ديگر اين است كه آنها در دسترس همه نيستند

.در نتيجه ، بسياري از تجار به جاي قبول كارت هاي اعتباري بدنبال روش هاي  خطر تقلب بااليي دارد.

البته كارت هاي اعتباري محدوديت هايي نظير مشكالت امنيتي ، تقلب در كارت  پرداخت جايگزين هستند.

ي اضافي را شامل مي شود. در اين نوع سيستم ها نمي توان مشتري و  فروشنده را بطور اعتباري و هزينه ها

  مطلق  شناسايي كرد.

  

 امنيت و مسائل مرتبط با كارت اعتباري •

از آنجا كه كارت هاي اعتباري به طور خاص به عنوان سيستم هاي پرداخت آنالين طراحي نشده اند، 

احراز هويت دارنده كارت معموال از طريق ارائه نام ،  از آنها وجود دارد. خطرات ذاتي در ارتباط با استفاده

 [9]شماره كارت اعتباري و تاريخ انقضا و بدون احراز هويت بيشتر به كار گرفته مي شود.

   38چك الكترونيكي -2-3- 3

نمونه چك الكترونيكي يكي ديگر از اجزاء مهم بانك داري الكترونيكي محسوب مي شود و در حقيقت، 

نمايش داده شده يك چك كاغذي است كه به صورت فرم هاي الكترونيكي نمايش داده مي شود.چك 

                                                 
37

 Reliability/ease of use 
38

 Electronic check 
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هاي الكترونيكي يك ابزار نوين پرداخت است متشكل از امنيت و سرعت بوده و قابليت جايگزيني با چك

  كار مي كند . كاغذي در فرآيندهاي تجاري را دارد كه با استفاده از شماره حساب و سيستم رمزگذاري

يك چك الكترونيكي يك نشانه ديجيتالي است كه اجازه مي دهد تا يك شخص پول از حساب بانكي شخص 

ديگري را در يك تاريخ بعدي برداشت كند. هنگامي كه يك خريدار يك چك را به يك تاجر مي دهد ، تاجر 

قد كند. در آن زمان ممكن است در هيچ پولي دريافت نخواهد كرد تا زمانيكه او به بانك برود و چك را ن

  صورتي كه خريدار وجوه الزم را در حساب بانكي خود ندارد چك به نوبه خود به بي ارزش باشد.

  

  چك الكترونيكي مزايا و معايب •

Electronic check 

 معايب مزايا

نيازي نيست خريدار بداند كه تاجر پول مي  •

 خواهد.

كه  پرداخت مي تونه انجام بشه براي تاجر •

هنوز عضو همان سيستم پرداخت 

  خريدارنشده.

 اعتماد تاجر ضروري نيست. •

پيچيده تر براي تاجر. به جاي فقط دريافت  •

پول، چك را دريافت و سپس آن رانقد مي 

 كند.

  

تاجر مطمئن نيست كه چك معتبر است  •

 تازمانيكه نقد كند آن را.

  

 Electronic check [11]مزايا و معايب -  2جدول

  

   بندي انواع سيستم هاي پرداخت: جمع •

روش هاي پرداخت الكترونيكي استفاده  غالباكارت پيش پرداخت، كارت هاي اعتباري و كارت هاي بدهي 

تجارت الكترونيك هستند، و روش پول الكترونيكي به عنوان يك مكمل براي آنها  C2Cو  B2Cشده در 

عمل مي كند. پول الكترونيكي، كارت پيش پرداخت ، كارت هاي بدهي و سيستم پرداخت خرد براي 

معامالت با پرداخت هاي خرد مناسب است درحالي كه كارت هاي اعتباري براي بسياري از انواع معامله 

كالن) به كارگرفته مي شود، اگر چه معامالت كم ارزش مي توانند به صورت نامتناسبي پر هزينه (معامالت 

 باشند.

براي سيستم هاي پرداخت خرد، كارايي و سرعت مهم ترين عوامل هستند. مسائل امنيتي نيز از نگراني هاي 

زش بزرگ، امنيت مهم ترين مربوط به پرداخت الكترونيك معامالت كم ارزش مي باشد. براي معامالت با ار
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موضوع است، و استفاده از رمزگذاري و مكانيسم هاي امنيتي بايد بر اين اساس به منظور كاهش خطرات 

  .معامله پرداخت الكترونيكي در نظر گرفته شود

  برخي زمينه هاي كاربرد سيستم پرداخت خرد      -4

ي سنتيعرضه كنندگان محتوا ي جديدعرضه كنندگان محتوا  ي شخصيكنندگان محتوا عرضه   

 روزنامه •

 مجله •

 كتاب راهنما(راهنما ها) •

 ناشران كتاب •

 خبرنامه •

 كتابخانه عكس •

 ناشران موسيقي •

  قيمت سهام •

 موتور جستجو •

 خدمات رتبه بندي •

 بازي هاي تعاملي •

39رهاي نرم افزاه افزون •
 

 خريد عوامل •

 مبادله فروشنده خريدار يا •

  ارز نرخ تبديل •

 مقاالت شخصي •

 يي كردناچگونه راهنم •

 آشپزي •

 فيلتر شخصي •

برخي  به ديگر دسترسي •

  گذاشته اشتراك به ازمنابع

   سيستم هاي خرد 40مشاركت كنندگان فعاالن)( - 5

Stalder  به گروه تقسيم ميكند: فعاالن صنعت آنهايي كه مسئوليت رسيدگي  3 را بهمشاركت گنندگان

افزار و نرم افزار مورد نياز براي راه اندازي مكانيزم  مالي را دارند مانند بانك ها و آنهايي كه سخت اطالعات

 سيستم هاي كه در آن چارچوب قانوني - چند مليتي ملي و -توسعه مي دهند، توسعه دهندگان. دولت ها

مي كنند. .در نهايت، گروه كاربران متشكل از تجار و مشتريان  كنترل مي تواند كار كند را پرداخت خرد

  ي نامشهود خريد و فروش مي كنند.منحصر بفردي كه كاال 

 معيارهاي ارزيابي سيستم هاي خرد         •

Aukia  & Lehmann از  پرداخت خرد هاي  سيستم براي ارزيابي از معيارهاي بعد پنج يك مجموعه 

جنبه هاي  گمنامي، امنيت، ويژگي توسه يافته، ،Intrisic  ويژگي شكل داده اند.  مختلف نقطه نظرات

  سيستم.

                                                 
39 Software add-ons 
40

 Actors 
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    Intrisicگي هايژوي •

 شاملكه دهند  مي تشكيل را پرداخت خرد براي سيستم هاي معيارو اساس  پايه Intrisicويژگي هاي 

  : موارد زير مي باشند

 دلخواه به اندازه پرداخت واحدهاي ايجاداجازه بايد پرداخت خردسيستم  :41محدوده (مرز هاي) ارزش

  بدهند.

اجازه مي  شده مشخص فاصله از هر مقدار) (تقريبا به ايجاد خرد پرداختسيستم  :42قابليت تقسيم پذيري

تغيير  قادر به دريافت نيز بايد.مشتري آگهي است قيمت در آيتم هر قادر به خريد مشتري كه طوري به دهد

  باشد. پرداخت از پول

بنابراين هرچه بيشتر فروشندگان تنها كارتهاي اعتباري را براي دامنه اي حداقل و حداكثر قبول مي كنند 

  دامنه قبول پرداختها را زيادتر كند امكان پذيرش بيشتري دارد

كه  سنتي پول در مقايسه با -شود منقضي هرگز نبايد پول نقد الكترونيكي: در حالت ايده آل 43مدت زمان

  .شود منقضي مي تواند

 مورد استفاده ره سازيذخي هاي و رسانه انتقال (شبكه) روش مستقل از بايد پرداخت خرد: 44قابليت حمل

 صورت به بايد پرداخت الكترونيكي اطالعات بيان مي كند كه  Stalder، متغير مستقل  عالوه بر اين .باشد

 معامالت، غير قابل انتقال باشد توسعه يافته در صورتي كه سيستم. انتقال باشد فيزيكي شرايط مستقل از

  .مشمول ماليات هدايت شوند و البته  شده  و كنترل تعريف شده واسطه هاي طريق بخوبي ازند مي توان

. هر معامله مجبور كند طول در TTP تماس بابراي را  كاربر نبايد پرداخت خرد: سيستم 45قابليت آفالين

گرفته  نظر در پرداخت خرد براي انجام معامالتمورد نياز  زمان تاخيركه  است مهم بسيار متغيريك  اين

  شود.

                                                 
41

 Bounds of value 
42

 Divisibility 
43

 Duration 
44

 Portability 
45

 Offline-capability 
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  : معيارهاي زير افته شاملي توسعه هايويژگي  •

 معاصر سيستم هاي از بسيارييابد.  نام انتقال ثبت بدون هيچ گونه بايدنقدي  پرداخت خرد: 46انتقال

   [10].سنتي است پول نقد محوري كه يكي از ويژگي پشتيباني نمي كند ، را نظير به معامالت نظير

 خارج از در داخل يا ارز تبديل به وسيله ي تا بايد قادر باشد پرداخت خردسيستم هاي  :47پولي واحد چند

 خواهد وجود مؤثر و كارا هاي پرداخت زماني مختلف، كشورهاي ميان . دركاركنند ارزهاي مختلف سيستم با

 از بسياري در . باشد داشته را پولي واحد چندين پردازش توانايي آن به مربوط هاي كه سيستم داشت

 ناحيه به متعلق ها آن پولي واحد و نيست برخوردار ويژگي چنين از ودموج هاي پرداخت سيستم كشورها،

  [5]شد.با مي خاصي ي يا منطقه

 در صورتي كه، اجرا شود در هر دو جهت تواند نمي معامالت پرداخت كه در آن هاييسيستم  :48شرط فسخ

  ود.داده ش ابطال هر گونه پرداخت اجازه به انجام اين كار هستند بايد موافق طرفين

 گونه هيچ بايدنكدام ازطرفين  هر افزار سخت نرم افزار يا شكست شبكه و يا درتاخير :49تحمل خطا

  [10]را به وجود بياورد. معامالت در ناسازگاري و تناقض

  جنبه هاي امنيت و حريم خصوصي •

ن فرآيند امنيت سيستم بطور كلي بيانگر امنيت زير ساختهاي تكنيكي و سازماني فناوري اطالعات در زما

 كنترل گونه هيچ كه است باز ي شبكه يك اينترنت كه جايي آن پرداخت  الكترونيكي مي باشد. از

 سيستم ويژه به و پشتيبابي عوامل و ها زيرساخت كه است ضروري گردد، نمي آن اعمال بر متمركزي

حريم  [5].ن باشندمصو و امان در اينترنتي حمالت مقابل در كافي مقاومت از آن در موجود هايپرداخت

طبقه بندي  براي امنيت اساسي معيارهاي Lehmann  و Aukia .خصوصي به مسائل امنيتي مربوط است

  كرده اند: 

                                                 
46

 Transferability 
47

 Multi currency 
48

 Cancellation 
49

 Fault tolerance 
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بستگي  شده اعمال امنيتي و مدل هاي اي زمينه اعتمادبه  پرداخت خرد سيستم: امنيت 50مدل امنيت

 در. نبايد الزم باشد طرفين اعتماد بين از پيشيني مفروضات آل ايده پرداخت خرد يك سيستم. در دارد

 حداقل بايد هميشه مشتري -هستند نامتقارن معموال اعتماد روابط، حال اين با، امروز سيستم هاي پرداخت

 اغلب ديگر هر كدام ازطرفين. از سوي ديگر، تاجر اعتماد داشته باشد بانك يا مانند ديگر طرفين به يكي از

  مي شوند.محافظت  پرداخت پروتكل توسط

 منبع قادر به تاييد بايد پرداخت پروتكل كدام از طرفين كه هر : صحت به اين معني است51صحت(اعتبار)

 .به آنها باشد شده داده اختصاص هر پيام

 شبكه و يا در پروتكل پيام -پرداخت هاي داده مي تواند كه معني اين به پرداخت: يكپارچگي 52يكپارچگي

شود.يكپارچگي مورد نيازبه دوبرابر هزينه هاي  كپي دستكاري و يانمي تواند  -هذخيره شد داده هاي معامله

هزينه  محافظت مي شود ، و انتقال شده ذخيره هاي پيام يكپارچگيپيش بيني مرتبط شده است : زماني كه 

  .غيرممكن باشد دو برابر هاي

 تاريخكند  انكار علول بعلت رسيدهيك م تواند نمي كه يك طرفاست  اين معنيبه  انكار: غير  53انكار غير

مورد نياز  براي همه طرف ها انكار غير، عالوه بر اين. بوده است از شركت كنندگان كه در آن اوي  رويداد

  .است

غير  و معامله از ديگر احزاب - پرداخت پروتكل مربوط به پارامترمحرمانه بودن  :54محرمانه بودن پارامتر

 .پروتكل باشد اجرا در پارامترهاي مورد استفاده مانند معامالت از محتويات كشف قادر به نبايد كامل خودي

پرداخت  مبلغ مانند پرداخت مالي اطالعات : شامل به عنوان مثال تواند مي محافظت مي شوداين پارامترها 

توجه داشته باشيد اگر هويت حزب شركت در معامله ناشناخته است ،  .مشتري حساب تعادل يا و شود

  تويات هنوز هم ممكن است كشف كرد و بالعكس.مح

 بانك ها و يابازرگانان  گمنامي به دانشي كه هركدام از طرفين از ديگري دارد مربوط مي شود. :گمنامي

اين مطلب با  .باشند داشته نسبي گمنامي حداقل مشتريان ممكن است كه حالي در، ناشناس نيستند معموال

                                                 
50

 Security model 
51

 Authenticity 
52

 Integrity 
53

 Non-repudiation 
54

 Parameter secrecy 
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برخي خريداران تمايل دارند هويت و مشخصات خريد هايشان گمنام باقي حريم خصوصي ارتباط دارد يعني 

  . بماند

  جنبه هاي سيستم •

، جنبه هاي سيستم مسايل  نسبتا گسترده و دشواري هستند، به طوري  Lehmannو  Aukiaبا توجه به 

  كه آنها عمدتا دو معيار كلي را توصيف مي كنند:

مقياس پذيري
توسعه بايد (احتماال بسيار سريع) به بازارهاي رو به رشد براي  پرداخت خرد: سيستم 55

بايد، در هر دو جنبه تكنولوژي و در كسب و كار عاقالنه، مقياس  پرداخت خرداينترنتي پاسخ دهد. سيستم 

  پذير باشد .

فراگيري
موفق سيستمي است كه پيش بيني شده براي اينكه كاربرد گسترده  پرداخت خرد: يك سيستم 56

باشد نبايد توسط هر قرارداد مالي ساخته شده به عنوان مثال يك عمليات سازماني در يك كشور  اي داشته

  واحد محدود شود.

  

  چارچوب ارزيابي پرداخت خرد -7

آنها يك  درنظرگرفته اند. پرداخت خردمولر و اشميت يك رويكرد نسبتا متفاوتي به ارزيابي سيستم هاي 

و بعد  58، بعد اقتصادي57شكل داده اند، كه شامل بعد تكنولوژيكي چارچوبي كه داراي سه بعد مي باشد

) درباره ي نيازمنديهاي پرداخت هاي شبكه بصورت كلي Neumann(است، كه نسبتا از كار 59اجتماعي

  مشتق شده است. 

  بعد تكنولوژيكي  -7-1

 پرداخت خردتم هاي متشكل از الزامات مورد نياز براي سيس تكنولوژيكيبا توجه به اشميت و مولر، بعد 

  است كه به طور عمده مسئله اجراي مناسب (فني) مي باشد.

                                                 
55

 Scalability 
56

 Universality 
57

 Technological dimension 
58

 Economic dimension 
59

 Social dimension 
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مورد استفاده شده برمي  تكنولوژيتا حدي به موضوع امنيت  پرداخت خرد: امنيت سيستم هاي امنيت

اساسا مي  -ا سخت افزارنرم افزار ي -گردد. به عنوان مثال، شكست از تكنولوژي زير بنايي قابل مالحظه اي 

واند اعتماد در سيستم پرداخت را كاهش دهد. ايمن ساختن اطالعات به معناي جلوگيري از  تحريف و ت

  دستيابي به اطالعات توسط افراد غير مجاز مي باشد.

  

تا از تنگناها  مورد نياز است توزيع شده مقياس پذيرطراحي ، پرداخت خرد: در سيستم هاي مقياس پذيري

ند پاسخگوي الزامات تعيين شده بواسطه افزايش ترافيك معامله بالقوه سريع در صورتي كه سيستم نمي توا

  باشد جلوگيري كند.

ساعت در روز، و  هفت روز در هفته  24بايد به  مشتريان بصورت  پرداخت خرد: سيستم قابليت اطمينان

  بدون هيچ نقطه شكستي در اين سيستم در هر زمان خدمت رساني كند.

پوشيدگي
حتي در زمانهاي اوج،  -آنالين است پرداخت خردياز بسيار مهم براي يك سيستم : اين يك ن60

  زمانهاي پاسخ بايد تحمل پذير باشد.

قابليت همكاري
: قابليت همكاري در بعد تكنولوژيكي بدان معني است كه ارز مانند چك هاي ديجيتال و 61

مل بين سيستم ها و پروتكل ها قابل مختلف به طور كا پرداخت خردنشانه هاي اعمال شده در سيستم هاي 

  معاوضه هستند  .

استقالل سخت افزار
: به عنوان مثال، براي جلوگيري از دو برابرشدن هزينه ها، سيستم كارت اعتباري بر 62

پرداخت روي حفاظت از سخت افزار است كه هزينه هاي اضافي را ايجاد ميكنند تكيه مي كند. يك سيستم 

  سخت افزاري زيرين و يا شبكه هاي سطح پايين تر وابسته باشد.ايده آل نبايد به  خرد

  

  بعد اقتصادي  - 7-2

ابعاد اقتصادي متشكل از سواالت اقتصادي غير فني است كه اشميت و مولر آن را به دو زير گروه تقسيم مي 

  كنند : پولي و مشكالت اقتصادي شبكه.

                                                 
60

 Latency 
61

 Interoperability 
62

 Hardware independence 



 

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                    

 

19 

 

هزينه هاي معامله
پرداخت شوند تا قادر به انجام پرداخت نهايي  : اين هزينه هاي تاجر هستند، بايد63

غيرمستقيم مانند هزينه و  - هزينه اجراي معامله ي خود -باشند. هزينه ها مي توانند به هزينه مستقيم 

  . تقسيم شوند هزينه اجاره

پايه مشتري
: امكان پذيري سيستم هاي خرد به شدت وابسته به اندازه پايه مشتري است. بدون مشتريان 64

بدون تجربه قبلي در كسب و كار پرداخت الكترونيكي، بازرگانان، ممكن است مشكالت راه اندازي قابل و 

  توجهي داشته باشند.

قابليت تبديل
: ارزهاي استفاده شده بوسيله سيستم هاي پرداخت مختلف بايد قابل مبادله باشند بدين 65

در نتيجه ارز اعمال  -كه بانك استفاده مي كند معني كه  آنها بايد قابل مبادله باشند همچنين به ارزهايي

  بايد ارزش پولي دارند. پرداخت خردشده در سيستم هاي 

 

  بعد اجتماعي  - 7-3

  بعد اجتماعي دسته مسائل نرم و ماليم است كه عمدتا نگراني از مشتريان مي باشد.

  شد.: به عنوان حفاظت از هويت احزاب شركت كننده در پروتكل مي باگمنام ماندن

انعطاف پذيري
: نياز انعطاف پذيري به اين معني است كه مدلهاي مختلف پرداخت مي توانند به صورت 66

براي احزاب معامالت مورد نيازاست (به عنوان مثال  تضمينبسته به نوع همزمان مورد استفاده قرار گيرند، 

 ز است براي خريد محصول).تاييد رسيد ديجيتالي است كه اين حزب نشان داده است هويت معتبر و مجا

الزم به ذكر است كه گسترش انعطاف پذيري ممكن است شامل تنزل سطح ناشناس ماندن،با توجه به مدل 

هاي مختلف ارائه شده با ويژگي هاي مختلف و تنظيم هاي مختلف مورد نياز در مكانيسم پرداخت باشد. به 

  جزئي تنها ارائه شده است.عنوان مثال ، درمعامالت كارت اعتباري، اغلب گمنامي 

پرداخت نظير به نظير
: در پرداخت نظير به نظير كشورها نيازمند اين است كه هر كس بايد قادر به 67

 [10]با هرحزب معتبر ديگري باشد، فقط با بازرگانان نامتقارن است. پرداخت خرداستفاده از مكانيزم 

                                                 
63

 Transaction costs 
64

 Customer base 
65

 Convertibility 
66

 Flexibility 
67

 Peer-to-peer payments 
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  موانع موجود در سيستم هاي پرداخت خرد در ايران -8

از آنجا كه سازو كارهاي الكترونيكي نيازمند تجهيزات و زيرساخت هاي گسترده اي براي اجراي مناسب آن 

د مي توان گفت كه عاملي مهمي كه نقش حياتي در بكارگيري ابزارهاي پرداخت الكترونيك ايفا مي نمي باش

الكترونيك چندين سالي كند همين موضوع باشد. از طرفي در كشور ما استفاده از سيستم هاي پرداخت 

را نيز در اين زمينه شاهد بوده ايم اما مي توان گفت است كه در حال اجرا مي باشد و پيشرفتهاي زيادي 

خرد وجود دارد. مي توان گفت بسترها و الكترونيك هنوز موانعي براي اجراي سيستم هاي پرداخت 

هايي همراه بوده است. از طرفي عوامل ديگري زيرساخت هاي مورد نيز براي اجراي اين پرداخت ها باكاستي 

هم مي توان نام برد كه از بعد كاربران و عوامل اجتماعي مي تواند مدنظر قرار گيرد ازجمله: عوامل  را

در به اجرا در آوردن سيستم هاي پرداخت متناسب و همسو با كه اجتماعي، مالي، قانوني و حقوقي - فرهنگي

اين است كه استاندارد صنعتي  ديگر يكي از موانع مهم. بوجود آورده اند ديگركشورهاي جهان موانعي را

وجود ندارد؛ بنابراين هر ارائه دهنده  )Micropaymentسيستم هاي پرداخت خرد(پذيرفته شده اي براي 

  محتوا كه مايل به استفاده از آن است، بايد سيستم مخصوص به خود را براي جمع آوري پول ايجاد كند.

استفاده از سيستم هاي ي ين با گسترش زيرساخت هاي تكنولوژيكي و فرهنگ سازي در زمينه بنابرا

پيشرفت اقتصادي تحول در نظام پرداخت و ي توان نقش بزرگي در پرداخت خرد در معامالت روزمره م

   بوجود آورد.

  

  گيري نتيجه - 9

كاال و خدمات بصورت الكترونيكي و  خريد و فروش دربا توجه به روند رو به گسترش ارائه خدمات بانكي  

   ال وجه بصورت الكترونيكي نمي باشندقهاي پرداخت سنتي ديگر پاسخگوي عمليات انت اينترنتي ، روش

نقش  ارتباطات، و اطالعات فناوري عرصه دستاوردهاي از يكي الكترونيكي بعنوان پرداخت راستا، درهمين

 هزينه مانندكاهش خود تاثير با چراكه دارد هركشور تصادواق الكترونيكي تجارت حوزه رونق در بسزايي

  .كند مي بسياري كمك نيز مردم زندگي شدن به آسانتر وترافيك، جاري هاي

بررسي هاي انجام شده بيانگر تنوع سيستم هاي پرداخت الكترونيكي مي باشند كه هر كدام با ويژگي هاي 

اين سيستم ها به ضريب امنيتي ، موفقيت  ميزانند.خاص و با هدف استفاده در شرايط خاص طراحي شده ا

   ميزان اعتماد ، سرعت آنها درانجام امور مالي و سهولت استفاده از آنها بستگي دارد.



 

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                    

 

21 

 

توانند با  هاي بانكي در شبكه فروشگاهي مي در حال حاضر با توجه به بسترهاي موجود، دارندگان كارت

هاي خود را انجام دهند، اما آنچه بيشتر  اي بدهي و اعتباري پرداخته هاي بانكي مانند كارت استفاده از كارت

دسته از عمليات خريد و پرداخت كه معموال  ها بيشتر در آن باشد، اين است كه از اين نوع كارت ملموس مي

هاي خرد استفاده از اين نوع  در مورد پرداختبه نظر مي رسد شود ولي  مبلغ آنها زياد است، استقبال مي

با در نظر گرفتن مسائلي مانند امنيت و همچنين  .تواند مورد استقبال قرار گيرد ميبه همان اندازه نها  رتكا

هاي روزمره شهروندان  ها در پرداخت تعدد پرداخت در زندگي روزمره، وجود ابزاري كه بتواند در همه مكان

 وضوع نيز مطرح مي شود كههمچنين اين مشود.  مورد استفاده قرار گيرد، بيش از پيش احساس مي

هاي كوچك داشته باشند، حاضر  مشترياني كه در طول روز ممكن است چندين بار نياز به پرداخت با مبلغ

هاي متعددي را در طول روز به همراه داشته باشند تا بتوانند در مواقع نياز، از آن  خواهند بود كه كارتن

هاي متعدد كه عمال ارتباط با حساب مشتري در بانك  ارتهمراه داشتن كبه دليل اينكه  استفاده نمايند

هاي اعتباري و بدهي در  هاي استفاده از كارت به عنوان چالش .اين مواردرسد ميندارد، كاري امن به نظر 

  شود.  خدمات پرداخت مطرح مي

ي اعتباري و ها هاي متعدد از كارت استفاده«شايد در بين شهروندان و فروشندگان، همه با اين جمله كه 

، موافق باشند، زيرا بارزترين دليلي كه در اين »شود هاي با مبلغ كوچك استقبال نمي بدهي در پرداخت

رسد، نياز به زمان بيشتر براي انجام تراكنش و به دنبال آن دريافت رسيد و امضاي آن  ارتباط به نظر مي

  توسط مشتري باشد.

هاي كوچك  در طول روز سه الي چهار بار نياز به پرداخت براي يك دارنده كارت بانكي كه ممكن است 

اي كه بارها بايد عمليات كنترل رسيدها و تجميع آنها را براي مشتريان مختلف انجام  داشته باشد يا فروشنده

دهند تا  باشد. اين نوع عوامل و مواردي مشابه آن دست به دست هم مي دهد، كاري زمانبر و پرهزينه مي

سمت دريافت وجه نقد از دستگاه خودپرداز سوق داده تا بتواند وجه دريافتي از آن را در طول  مشتري را به

هايي از اين  هاي مختلف، در قبال خدمات دريافت شده به سهولت پرداخت نمايد. پاسخ به سوال روز در مكان

  وجو كرد. جست سيستم خردقبيل را بايد در استفاده از 
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