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 سردبير
 
 

 مقدمه
ن سال اجراي برنامه چهارم توسعه      ي که مصادف با اول    ١٣٨٤اقتصاد ايران در سال     

سـاله کـشور      انداز بيست   از مجموع چهار برنامه سند چشم     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي     
ر  سياسي در منطقه، در شـرايط بـا ثبـات و مطلـوبي قـرا               ويژهباشد، عليرغم تحوالت      مي

هـاي    در جهـت مقـررات زدايـي      رويکردهاي اقتصادي کشور در ايـن سـال،         . داشته است 
در راسـتاي اهـداف قـانون       ترده در بخش خارجي به منظور رقابت پذيري اقتـصاد و            سگ

برنامه چهارم که مبتني بر تعامل فعال و مثبت با اقتصاد جهـاني اسـت، کماکـان تـداوم                   
 ايجاد فضاي رشد  نيز به  با ثبات بازار جهاني نفت     ضمن اينکه شرايط پايدار و    . يافته است 

 .  بسزايي نموده استکمکدر اقتصاد کشور 
همچنين  براساس سياستهاي متخذه در قانون برنامه چهارم که از يک سو تامين             

 گذاري جهت دستيابي به رشـد اقتـصادي         نقدينگي مورد نياز بخشهاي توليدي و سرمايه      
ه تاکيد قرار داشت   کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم مورد         و از سوي ديگر   مورد نظر بوده    

 تا اهداف    از طريق انتشار اوراق مشارکت      تالش نموده  ١٣٨٤است، بانک مرکزي در سال      
. نقدينگي و تورم در قالب سياستهاي مصوب در محدوده ارقام برنامه چهارم محقق شـود              
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 ١/٢٤ بـه    ١٣٨٤ه سـال     ماهـ  ١١با توجه به تالشهاي صورت گرفته رشد نقدينگي طـي           
بـالغ   درصـد    ٦/١٢  به   ١٣٨٤سال  ماهه منتهي به بهمن ماه        در دوازده  و نرخ تورم     درصد

)  درصـد  ٦/١٤(در سال اول برنامه     براي نرخ تورم    منظور شده   هدف  گرديد که نسبت به     
 رشـد نقـدينگي     ١٣٨٤رود در سـال       البته انتظار مـي    .باشد  مياين هدف   حاکي از تحقق    

 .گردد)  درصد٢٤(ف در نظر گرفته شده در برنامه براي متغير مذکور فراتر از هد
 

 ١٣٨٤تصوير کالن اقتصادي کشوردر سال 
 که بدليل رکود فعاليتهاي ساختماني و افـت    ١٣٨٣رشد اقتصادي کشور در سال      

 و نيز کاهش رشد بخشهاي نفت و کشاورزي رو به کـاهش       بخش ساختمان  ارزش افزوده 
 بـدليل رونـق مجـدد فعاليتهـاي         ١٣٨٤د محدود شده بود، در سال        درص ٨/٤نهاده و به    

 ناشي از رشد توليدات زراعي، باغي و دامي بود، و نيز رشد بخشهاي              کشاورزي که عمدتاً  
.  درصـد بـالغ گرديـد      ٤/٥ ماهه سال بـه      نه رو به ازدياد نهاد و در        صنعت و معدن مجدداً   

 ماهـه   نـه د ناخـالص داخلـي در        صنعت و معدن در رشد تولي       و سهم بخشهاي کشاورزي  
درصد بوده که در مقايسه با مـدت مـشابه سـال            واحد   ٥/١ و   ٢/١ به ترتيب    ١٣٨٤سال  

همچنين .  داشته است  کاهش واحد درصد    ٣/٠و  واحد درصد افزايش     ٨/٠قبل به ترتيب    
درصـد بـود کـه     ٠/٦  معادل دوره مورد بررسي     دررشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت       

 .دهد افزايش نشان مي)  درصد٢/٥(ره مشابه سال قبل نسبت به دو
 

 بخش خارجي 
 متأثر از تحوالت مثبت بازار جهاني ١٣٨٤تراز پرداختهاي خارجي کشوردر سال 

تعديل قابل توجه مقررات و .  در عرصه تجارت خارجي بوده استحوالتنفت خام وت
 به فعالين اين بخش در هاي گوناگون ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيالت و مشوق

 شد مبادالت اين دوره از روند سهل تري نسبت به دوره مشابه سالهاي گذشته موجب
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در ) گمركي وغيرگمركي(كه ارزش صادرات غيرنفتي  به نحوي. سال قبل برخوردار شود
 ۸۶۴۶درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به  ۹/۳۵ با ١٣٨٤ ماهه سال ده

ميليون دالر بالغ   ۳۲۴۶۵ درصد رشد به ۰/۳ واردات كل كشور نيز با ميليون دالر و
 ۴۰۸۶۵(در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز . گرديد

همچنين در همين مدت .  ميليون دالر مازاد برخوردارشد۱۷۰۴۶ از) ميليون دالر
درصد  ١/٩٢با  ذخيره ارزي هاي خارجي بانك مركزي وحساب داراييافزايش در مجموع 

در مدت  ميليون دالر ١٢٠٥٨ به ١٣٨٣ ماهه سال ده ميليون دالر در ٦٢٧٨ از رشد
 .رسيد ١٣٨٤مشابه سال 

 ميليارد دالر در ٧/٤٢ از تغيير درصد ٧/٦با حدود نيز تعهدات خارجي كشور 
در . تياف کاهش ١٣٨٤ ماه سال دي ميليارد دالر در پايان ٨/٣٩ به ١٣٨٣پايان سال 

  ميليارد٠/٢٤ درصد تغيير از ١/٢با حدود  ) تعهدات بالفعل(هاي خارجي  بدهياين دوره 
. رسيد ١٣٨٤ سال ماه  دي دالر در پايانارد ميلي٥/٢٤ به ١٣٨٣دالر در پايان سال 
 به ١٣٨٣ دالر در پايان سال ارد ميلي٧/١٨ از کاهش درصد ٣/١٨تعهدات بالقوه نيز با 

سازد که  خاطر نشان مي.  کاهش يافت١٣٨٤سال دي ماه  در پايان  دالرارد ميلي٣/١٥
بندي اقالم توجه  در تحليل اطالعات تعهدات خارجي کشور الزم است به تغيير در طبقه

هاي مستقيم  ها و وام  بندي جديد تعهدات خارجي اقالم ساير فاينانس در طبقه. شود
 .  بالفعل انتقال يافته استخارج از شبکه بانکي از تعهدات بالقوه به تعهدات

 

 حساب ذخيره ارزي
گذاران بخش  هداف تجهيز منابع اعتباري براي سرمايهاحساب مذکور که با 

با توجه به اتکاي ( دولتبودجه   براحتماليخصوصي و مديريت آثار منفي شوکهاي 
که خود دهد   اين امکان را به کشور ميايجاد گرديد،) بسيار باالي بودجه به منابع نفتي
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شايان ذکر . را از مخاطرات اقتصادي ناشي از نوسانات شديد قيمت نفت مصون نگه دارد
اي متعددي  اي و غير بودجه است که طي سالهاي اخير همواره فشارها و تکاليف بودجه

 نظر بانک مرکزي همواره اين بوده که .براي برداشت از اين حساب وجود داشته است
 .باشدمي  در راستاي موارد ذکر شده در قانون برنامه مجاز اًبرداشت از اين حساب صرف

 ميليون دالر ١٨٦٥٢ معادل ١٣٨٤ماه بهمن ي در پايان ارز حساب ذخيره دارايي
موجودي .  درصد افزايش داشته است٨/٤٢بود که نسبت به پايان اسفند ماه سال قبل 

 سال جاري بهمن ماهان نقدي حساب مذکور و مطالبات آن بابت تسهيالت اعطايي در پاي
همچنين ارزش کل طرحهاي مصوب .  ميليون دالر بود٥٤٥٥ و ١٣١٩٧به ترتيب بالغ بر 

 ميليون ٨٢٥٥ که قرارداد حدود  ميليون دالر بوده ١٢٠٧٢، ١٣٨٤تا پايان آذرماه سال 
 ميليون دالر آن ٧٣٩٨ان تسهيالت منعقد شده و معادل يدالر آن بين بانکها و متقاض

 ميليون دالر نيز به صورت تسهيالت ٥٣٢٣ضمن اينکه حدود . عتبار شده استگشايش ا
 در اين کل قراردادهاي منعقده ارزش  ازدر مجموع. در اختيار متقاضيان قرار گرفته است

از قراردادهاي منعقده )  ميليون دالر٨٠٠٢( درصد ٩/٩٦بخش صنعت با اختصاص مقطع، 
 . اقتصادي دارا بوده استبيشترين سهم را در ميان ساير بخشهاي

 

 وضعيت بودجه
، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولـت نـسبت بـه دوره        ۱۳۸۴ ماهه سال    يازدهدر  

 تحقق نـسبت بـه      مازاددرصد   ۴/۸و  عدم تحقق    درصد   ۹/۹مشابه سال قبل به ترتيب از       
ون بـد (ومي دولت نيز ـاي عمـطي همين مدت درآمده. رقم بودجه مصوب برخوردار بود    

نـسبت بـه رقـم بودجـه مـصوب از           ) ازي قيمت حاملهاي انـرژي    ـس  افـاحتساب رقم شف  
اي دولـت      درصدي پرداختهـاي هزينـه     ۱/۲۱با رشد   . درصد عدم تحقق برخوردار بود    ۶/۴
 تحقـق داشـت، تـراز عمليـاتي دولـت بـا         عـدم  درصـد    ۵/۲۳نسبت به رقـم مـصوب        که
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 وضعيت حساب ذخيره ارزيـ ) ١(جدول شماره 

  )يون دالرميل(

 ماهه يازده  سال 

 ١٣٨٤  ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ 

 ١٤٤١٩  ١٠٤٨٤ ٥٧٩٨ ٥٩١٣ ٢١٦٨ منابع

 ١٠٧٠٠  ٩٤٥٠ ٥٤٣٦ ٥١٢٩ ٨١٤ مصارف

 ١٣١٩٧  ٩٤٧٧ ٨٤٤٣ ٨٠٨٢ ٧٢٩٨ موجودي نقدي در پايان دوره

مطالبات مربوط به تسهيالت 
 ارزي

٥٤٥٥  ٣٥٨٢ ١٧٤١ ٧٠٥ ١٤٢ 

 ١٨٦٥٢  ١٣٠٦٠ ١٠١٨٤ ٨٧٨٧ ٧٤٤٠ حساب ذخيره ارزي دارايي

 اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي: ماخذ
 

ميليارد ريال کسري مواجه گرديد که در مقايسه بـا رقـم مـشابه سـال قبـل                  ۵/۶۹۲۶۲
 .ش نشان دادکاه درصد ۱/۴۰

اي بـا     ، خـالص واگـذاري داراييهـاي سـرمايه        ۱۳۸۴ ماهه سال    يازدههمچنين در   
روبرو گرديد که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل  ريال ميليارد ۷/۶۶۶۶۴مازادي معادل 

)  درصـد  ۴/۲۰به ميزان   (در اين دوره فروش نفت خام       .  درصد کاهش مواجه شد    ۹/۳۲با  
 عـدم    درصد در مقايـسه بـا ارقـام مـصوب            ۱/۴۴اي به ميزان      و تملک داراييهاي سرمايه   

درصـد   ۶/۱۶اي حـدود      سـرمايه باعث گرديد خالص واگذاري دارائيهاي      تحقق داشت که    
 بدين ترتيـب بـا توجـه بـه فزونـي کـسري تـراز                .بيني شده تحقق يابد     رقم پيش مازادبر  

اي، مجمـوع تـراز عمليـاتي و          عملياتي نـسبت بـه خـالص واگـذاري داراييهـاي سـرمايه            
 .ميليارد ريال کسري مواجه شد ۸/۲۵۹۷اي بودجه دولت با  سرمايه
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 بخش پولي
ه چهارم مبتني بر آن اسـت کـه ضـمن تـامين نقـدينگي             سياستهاي کلي برنام  

ي جهت دستيابي به هـدف رشـد اقتـصادي، از           رگذا  موردنياز بخشهاي توليدي و سرمايه    
انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم منعکس در برنامه جلوگيري بـه عمـل                

هاي پـولي بـه     منظور بانک مرکزي در طول برنامـه تـالش دارد تـا سياسـت               به همين . آيد
اي به اجرا درآيد که اهداف نقدينگي و تورم در قالب سياسـتهاي پـولي مـصوب در                    گونه

رود   هرچند براساس تجربه برنامه سوم، انتظار مي      . محدوده ارقام برنامه چهارم تحقق يابد     
  نوسانات ناخواسته و بعـضاً شـديدي          با اهداف پولي،   مالي که عدم هماهنگي سياستهاي   

 .لص داراييهاي خارجي پايه پولي ايجاد نمايددر عنصر خا
ــازدهنقــدينگي در  ــا افــزايش معــادل ۱۳۸۴ ســال ماهــه ي ــه ۱/۲۴ ب  درصــد ب

بيشتر، )  درصد۶/۲۲( ميليارد ريال رسيد که نسبت به رشد مشابه سال قبل   ۳/۸۵۰۸۲۴
طـي دوره   . بوده اسـت  )  درصد ۲۴ (۱۳۸۴چهارم براي سال      هدف برنامه معادل  " و تقريبا 
 درصـد افـزايش     ۲/۳۲هاي غيرديداري      درصد و سپرده   ۶/۱۵هاي ديداري     ر، سپرده مذکو

 و  ۴/۷نرخ رشد متغيرهاي مذکور در دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل             . داشته است 
 حاکي از کـاهش سـهم       ۱۳۸۴بررسي ترکيب نقدينگي در سال      . درصد بوده است   ۳/۳۵

 درصـد در پايـان سـال        ۸/۳۶غيـر از    پول در نقدينگي است، به طوري که سـهم ايـن مت           
 . کاهش يافته است۱۳۸۴ماه بهمن  درصد در پايان ۷/۳۲ به ۱۳۸۳

 نشان ۱۳۸۴ه ماهه سال   يازد و پايه پولي در      يبررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگ     
 واحـد درصـد داراي     ۷/۲۳دهد که مطالبات از بخـش غيردولتـي بـا سـهمي معـادل                 مي

سـهم خـالص داراييهـاي خـارجي در رشـد           . بوده اسـت  باالترين سهم در رشد نقدينگي      
دهنـده خـالص داراييهـاي داخلـي،          در بين عوامل تشکيل   .  واحد درصد بود   ۱۲نقدينگي  

هاي دولـت نـزد سيـستم بـانکي           سپردهافزايش  خالص مطالبات از دولت عمدتاً به دليل        
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تـرين  ضـمناً مهم  .  واحد درصد در رشد نقدينگي داشته اسـت        ۲/۱۶سهم کاهنده معادل    
عامل افزايش پايه پولي در دوره مورد بررسي، خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي بـا               

 درصد بوده که ناشي از افزايش داراييهـاي خـارجي بانـک مرکـزي               ۸/۵۰سهمي معادل   
افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي عمدتاً به دليـل خريـد ارز از دولـت بـراي                 . است

 .ش کامل آن در بازار بوده استتامين منابع ريالي و عدم فرو
شايان ذکر است در پي تغييراتي که مجلس شوراي اسالمي در برخي از مواد اليحه               
برنامه چهارم دولت به عمل آورد، صدور مجـوز انتـشار اوراق مـشارکت بانـک مرکـزي بـه                    

در اثـر   . قانون برنامه بـه مجلـس شـوراي اسـالمي واگـذار شـد             ) ۱۰(ماده  ) ح(استناد بند   
 يل و جايگزين نشدن آن به دل       ۱۳۸۴سيد شدن اوراق مشارکت بانک مرکزي در سال         سرر

 ميليـارد ريـال در      ۳/۲۰۲۵۰عدم موافقت مجلس شوراي اسالمي، موجـودي ايـن اوراق از            
 کاهش يافت که در     ۱۳۸۴ ماه   بهمنميليارد ريال در پايان      ۰/۱۱۷۵۶ به   ۱۳۸۳پايان سال   

اي   بانک مرکزي، خالص سـاير اقـالم سـهم فزاينـده          نتيجه آزاد شدن وجوه اوراق مشارکت       
 بـا   . ماهه سال جاري داشـته اسـت        در يازده   واحد درصد در افزايش پايه پولي      ۰/۱۳معادل  

بازخريـد   (توجه به رشد پايه پولي ناشي از عدم جـايگزيني اوراق مـشارکت بانـک مرکـزي     
 کـه  ۱۳۸۴ه سـال   و بـا در نظـر گـرفتن کـسري بودجـ     )۱۳۸۳اوراق انتشار يافته در سال     

شـود عملکـرد رشـد         مـي  بـرآورد ،  گرديد  بخشي از آن از طريق حساب ذخيره ارزي تامين          
  اين برايدر برنامه   هدف منظور شده    بيش از   و   درصد   ۳۰ فراتر از    ۱۳۸۴ در سال    نقدينگي

شود در پي تالشهاي بانک مرکزي، مجلس شـوراي           خاطر نشان مي  . تحقق يافته باشد  سال  
 ۱۵ با فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکـزي تـا سـقف              ۲۴/۸/۱۳۸۴خ  اسالمي در تاري  

طـي سـه     بـا عرضـه ايـن اوراق کـه          .  موافقت نمود  ۱۳۸۴هزار ميليارد ريال تا پايان سال       
 نـرخ   .گرديـد د، بخشي از اثرات نقدينگي اوراق جايگزين نـشده خنثـي            يمرحله عرضه گرد  

  هـدف  تر از    که پايين  گردد   مي رآوردب درصد   ۱۲-۱۳ در محدوده    ۱۳۸۴تورم نيز براي سال     
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رقمي    تک البته توجه جدي به هدف نرخ تورم      .  مندرج در برنامه چهارم است     ) درصد ۶/۱۴(
مانـده از     سـالهاي بـاقي   در   تنظيم سياستهاي اقتصادي     پايان برنامه چهارم توسعه، براي    در  

 .برنامه از اهميت بسزايي برخوردار است
 

 شاخص قيمتها
يد کننـده در    لي کاالها و خدمات مصرفي، عمده فروشي و تو        متوسط شاخص بها  

 نسبت به دوره مشابه سال قبل بـه ترتيـب           ۱۳۸۴ سال   بهمن ماه دوازده ماهه منتهي به     
، ۰/۱۵( درصد رشد داشتند که در مقايسه با ارقام مشابه سال قبـل              ۳/۱۰ و   ۶/۱۰،  ۶/۱۲
. ص کاهنده بوده اسـت    نشان دهنده آن است که رشد هر سه شاخ        ) درصد ۶/۱۶ و   ۹/۱۳

 درصد در تيرمـاه سـال       ۴/۱۵کاهش نرخ رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي از           
 مـاه   هـشت  مبين کاهش نرخ تورم طي       ۱۳۸۴ماه سال   بهمن  درصد در    ۶/۱۲ به   ۱۳۸۴

 سـال   بـراي باشد که از هدف منظور شده در برنامه چهارم             مي مورد بررسي گذشته سال   
شـد شـاخص بهـاي      ر.  واحد درصد کمتر بوده اسـت      ۰/۲ان  به ميز )  درصد ۶/۱۴ (۱۳۸۴

 نسبت به مـدت  ۱۳۸۴ماه سال  بهمنکاالها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به      
مـسکن، سـوخت و     مشابه سال قبل بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي ً            

 درصـد از    ۰/۳۱ و   ۳/۳۷ بوده که به ترتيب      خوراکيها ، آشاميدنيها و دخانياتً     و ً  روشنايًي
 بطـورکلي بـا     .تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي را به خود اختصاص دادند           

 درنظر گرفتن تغيير جهت رشد شاخص بهـاي         توجه به تداوم سياست تثبيت قيمتها و با       
 بهاي کاالهـا و  صه رشد کاهنده شاخکرود     انتظار مي  ۱۳۸۴از ابتداي سال    توليد کننده   

 .در ماههاي آينده نيز تداوم يابد) تورم (خدمات مصرفي
 

 وضعيت بورس
رشد ا رونق و ـال گذشته بـران که طي چند سـادار تهــاليتهاي بورس اوراق بهـروند فع
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  وضعيت شاخص هاي قيمت-)۲(جدول شماره 
)۱۰۰=۱۳۷۶( 

 . بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران–اداره آمار اقتصادي : ماخذ    
 

دم عـادي و اي همـراه  بود و بــازدهي مطلوب آن تـوجه بسيـــاري از مر     قـابل مالحظه 
گذاري به خود جلب کرده  گذاران فعال را به عنوان جايگاهي مطمئن براي سرمايه سرمايه

 به نحوي که شـاخص کـل قيمـت          .نهادکاهش  روند آن رو به      ۱۳۸۳بود، از آذرماه سال     
 واحد رسـيده بـود، از       ۱۳۶۱۸ به رقم    ۱۳۸۳سهام که در آبان ماه به اوج خود طي سال           

هاي رياست جمهوري و ابهامات مربوط به سياستهاي          آذرماه همين سال با تشديد رقابت     
اي ايـران در شـوراي حکـام آژانـس             بحراني شدن پرونده هسته    واقتصادي دولت جديد،    

للي انرژي و فشارهاي سياسي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سـازمان              الم  بين
ادامه همـين   . ملل، تغيير جهت داد و با نوساناتي جزئي به طور مستمر رو به کاهش نهاد              

 بـه  ۱۳۸۳ نسبت به پايان سـال  ۱۳۸۴ سال بهمن ماهروند، شاخص کل قيمت سهام در     
 . درصد کاهش نشان داد۵/۱۸ميزان 

 بـازده کـل سـرمايه گـذاري روي سـهام            ۱۳۸۴ه ماهـه سـال      يـازد نين در   همچ
 درصـد   ۴/۱۳دوره مشابه سال قبل بـا        نسبت به ) بازده نقدي و  تغييرات شاخص قيمت    (

در خصوص روند نزولي شاخص قيمتها بايد خاطر نشان نمود عليرغم           . کاهش مواجه بود  

 به بهمن نسبتدوازده ماهه منتهي به 
 دوره مشابه سال قبل

 
 به دوره  ماهه سال نسبتيازده

 شاخص مشابه سال قبل
۱۳۸۳ ۱۳۸۴  ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ 

CPI ۰/۱۵ ۶/۱۲  ۱/۱۵ ۳/۱۲ 

WPI ۹/۱۳ ۶/۱۰  ۴/۱۴ ۹/۹ 

PPI ۶/۱۶ ۳/۱۰  ۸/۱۶ ۷/۹ 
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 در بازار بورس بـوده اسـت،        يها ناشي از ترکيدن حباب قيمت       اينکه بخشي از اين کاهش    
 و تـضعيف نيروهـاي      تواند موجبات تشديد اخـتالالت قيمتـي        ليکن ادامه روند فعلي مي    

بـه خـروج نقـدينگي از بـازار، انتقـال           منجـر     که نهايتاً  شودسهام  عرضه و تقاضا در بازار      
االها کگري، ايجاد رونق در بازار  سرمايه به بازار کشورهاي همسايه ، رونق داللي و واسطه

 .گردد .... و خدمات و 
 

 ۱۳۸۵ بودجه سال قانونتصويري اجمالي از 
 :باشد  به شرح ذيل ميبودجه  قانونبرخي از ويژگيهاي 

 ۱۴۴۶۱به هيات وزيران اجازه داده شده است معادل ) ۲(تبصره ) ۲(طبق بند  •
 از قانون برنامه چهارم توسعه بابت بخشي) ۸(ميليون دالر مندرج در جدول شماره 

 را از طريق سيستم بانکي به ۱۳۸۵اين قانون در سال ) ۱۱(وجوه موضوع تبصره 
نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي کشور 

 .واريز نمايد

هيات وزيران مجاز است که به منظور تـسريع در اجـراي            ) ۲(تبصره  ) ۶(براساس بند    •
 ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵هـاي   هايي که در سـال  ها و پروژه افتن طرحها و خاتمه ي عمليات طرح 
ميليـارد ريـال     ۹۶۸۵۹ نسبت به تامين اعتبار مبلغ       ۱۳۸۵رسند، در سال      به اتمام مي  

 .از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشارکت اقدام کند

ارد  ميلي ۸به دولت اجازه داده شده است که حداکثر تا مبلغ           ) ۲(تبصره  ) ۷(در بند    •
دالر موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط، مـشروط بـه    

گـذاري،    موجودي تجـاوز ننمايـد را بـراي سـرمايه         ) درصد۵۰(آنکه از پنجاه درصد     
صادرات و تامين بخشي از اعتبـار موردنيـاز بخـش غيردولتـي کـه توجيـه فنـي و                    

ط رسيده است از طريق شـبکه       رب  هاي تخصصي ذي    اقتصادي آنها به تائيد وزارتخانه    
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بانکي داخلي و بانکهاي ايراني خارج از کشور به صورت تسهيالت ارزي بابت تـامين               
سهم هر استان از محـل ايـن بنـد          . هاي ارزي با تضمين کافي اختصاص دهد        هزينه

 .گردد محروميت توسط دولت تعيين ميبراساس استعداد و 

ولت اجازه داده شده است که به منظور به د) ۲(تبصره ) ۷(همچنين در ادامه بند  •
کشور، توسعه صادرات کاال و خدمات  يهاي بزرگ صنعتي و معدن  مالي طرحتامين

 ميليارد دالر از محل تسهيالت موضوع اين بند را به ۳فني و مهندسي حداکثر تا 
هاي داخلي، صادرکنندگان، خريداران خارجي کاالها و خدمات صادراتي و  شرکت

هاي  کننده در مناقصه هاي پيمانکاري شرکت تامين منابع ملي شرکتنيز براي 
گذاري در  هاي ايراني از طريق سرمايه گذاري خارجي شرکت المللي و سرمايه بين
 . اختصاص دهدهاي صنعت و معدن و توسعه صادرات بانک

تصريح شده است که افزايش سقف مانده تسهيالت تکليفـي          ) ۲(تبصره  ) ۹(در بند    •
هاي توسعه اقتصادي،     ، با رعايت ساير تکاليف مصرح در برنامه       ۱۳۸۵ در سال    بانکها

از ايـن افـزايش     . باشـد    ميليارد ريال مجـاز مـي      ۱۸۰۰اجتماعي و فرهنگي تا سقف      
 ۷۵ درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي         ۲۵مانده تسهيالت، سهم بخش دولتي      

 .باشد درصد مي

 ۴۰۰ مرکزي موظـف شـده اسـت مبلـغ           بانک) ۲(تبصره  ) ۹(در پاراگراف سوم بند      •
هـاي فنـاوري      ميليارد ريال تسهيالت موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همکـاري           

منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان        به نهاد رياست جمهوري و وزارت تعاون     
فيـت سـهم آورده منظـور       التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها بـا معا           فارغ
 .دنماي

، پرداخت يارانه سود و کارمزد تـسهيالت بـانکي بـه منظـور              )۲(تبصره  ) ۱۱(ند   در ب  •
زاي بخـشهاي خـصوصي و تعـاوني بـه اتمـام و               هاي اشـتغال    گذاري  حمايت از سرمايه  
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 .ها موکول شده است برداري طرح بهره

، دولـت موظـف شـده اسـت کـه بـه منظـور        )۲(تبصره ) ۱۱(بند  ) الف( طبق جزء    •
زا و زود بازده در بخـش خـصوصي و تعـاون مبلـغ                اري اشتغال گذ  حمايت از سرمايه  

هـاي فنـي و اعتبـاري بـه       ميليارد ريال در قالب وجوه اداره شـده و کمـک         ۱۱۲۵۰
عنوان کمک و يارانه سود تسهيالت از طريق انعقاد قرارداد با نظـام بـانکي کـشور و           

نايع  صـندوق حمايـت از صـ       ،هاي شغلي   صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصت      
گـذاري در بخـش کـشاورزي و صـندوق            کوچک، صندوق حمايـت توسـعه سـرمايه       

الحسنه توسعه اشتغال روستايي بابت سود و کارمزد تسهيالت اعطايي جديد و           قرض
 .سررسيد شده پرداخت نمايد

به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده شده است که در           ) ۱۱(تبصره  ) د(براساس بند    •
 ميليارد  ۵/۲رات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف           در مقابل صاد   ۱۳۸۵سال  

 .دالر نسبت به واردات بنزين مورد نياز کشور اقدام نمايد

 ارزش نفت  استشرکت ملي نفت ايران مکلف) ۱۱(تبصره ) هـ (بند ) ۱(طبق جزء  •
هـاي تابعـه و    هاي نفتـي ايـران توسـط آن شـرکت و شـرکت          خام توليدي از ميدان   

نيز نفت خـام توليـدي ناشـي از عمليـات نفتـي پيمانکـاران طـرف                 وابسته به آن و     
 درصد از ارزش نفت خام توليـدي بـه       ۶قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل           

) بقيه ارزش نفت خام   ( درصد   ۹۴عنوان سهم خالص شرکت ملي نفت ايران، معادل         
اقبل آخـر ايـن     همچنين طبق پاراگراف م   . را به حساب بستانکار دولت منظور نمايد      

 بيشتر از قيمت ۱۳۸۵ در سال  نفت خام صادراتي کشوربهايجزء، چنانچه متوسط 
سـهم دولـت    سهام   بودجه باشد، مازاد نفت خام توليدي نيز به عنوان سود            مفروض

 .داريکل کشور واريز شود بايستي به حساب بستانکار خزانه

ميليارد ريـال    ۵۴۸۵۷۱منابع عمومي دولت بالغ بر      ،  ۱۳۸۵ بودجه سال    قانوندر  
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درصد  ۶/۳۳معادل ) ها بدون متمم (۱۳۸۴سال باشد که نسبت به رقم بودجه مصوب    مي
در بـين اقـالم     . دهـد   درصد افزايش نشان مي    ۲/۴و نسبت به رقم متمم بودجه به ميزان         

اي و واگـذاري      منابع عمومي دولت، درآمدها، واگذاري داراييهاي سـرمايه       تشکيل دهنده   
، ۵۳بـه ترتيـب   )  بدون مـتمم  (۱۳۸۴سال  مالي نسبت به ارقام بودجه مصوب    داراييهاي

و  -۵/۲۱ ،۹/۲۰ درصد افزايش و در مقايسه با ارقام متمم بودجه به ترتيب           ۴/۳۱و ۷/۱۲
 .داشتندتغيير درصد  ۱/۲۹

در بين اقالم تـشکيل دهنـده مـصارف عمـومي دولـت، پرداختهـاي               همچنين   
 درصد از کل مـصارف عمـومي نـسبت بـه رقـم         ۹/۶۸دل  با سهمي معا  ) جاري(اي    هزينه

درصـد   ۲/۸ درصد و در مقايسه بـا مـتمم بودجـه معـادل              ۸/۴۷به ميزان   ب  بودجه مصو 
قـانون  نيـز در    ) پرداختهـاي عمرانـي   (اي    تملک داراييهاي سرمايه  . دهد  افزايش نشان مي  

بودجـه   قـم به ر درصد نسبت    ۶/۳۸اي به ميزان       از رشد قابل مالحظه    ۱۳۸۵بودجه سال   
 .برخوردار است بودجهرقم متمم درصد نسبت به  ۸/۱۵و مصوب 

هاي اقتصادي مختلفي را در   بحث۱۳۸۵ بودجه سال قانونبه طور کلي موضوع 
بسياري از کارشناسان اقتصادي از اتکاي بيش از پيش بودجه دولت به . پي داشته است

هلندي در اقتصاد ايران هشدار درآمدهاي نفتي انتقاد نموده و به ظهور عالئم بيماري 
رشد اقتصادي همه از نظر اين گروه اتکاء به درآمدهاي نفتي و پول ارزان مانع از . اند داده

در رقابت پذيري اقتصاد ملي چه بيشتر توان  هربه تضعيف منجر  نهايتاًجانبه شده، که 
ا مويد چنين ، به طوري که تاريخ اقتصادي بسياري از کشورهگردد المللي مي سطح بين

 به ،دولتعمراني هاي  به عالوه ازنظر اين گروه افزايش شديد هزينه. هايي است  يافته
 درصدي نسبت به رقم مصوب ۶/۳۸رشد  (۱۳۸۵بودجه سال قانون اي که در  گونه

 مربوط به انجام  صرفنظر از مشکالت فني، اعتباري و اجرايي،آمده است) ۱۳۸۴بودجه 
تواند  شده که مي) ها  به پروژهاعتباراتپس از تزريق  (نقدينگي ، موجب افزايشها پروژه
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، طرفداران  در مقابل اين گروه. و باال رفتن نرخ تورم منجر گرددتقاضاي کل به افزايش 
ها براي   معتقدند که افزايش اين نوع هزينهاليحه بودجه بويژه افزايش اعتبارات عمراني

از نظر اين گروه، .  در کشور الزم استديد اقتصامقابله با رکود اقتصادي و افزايش رش
هاي عمراني، کاهش اعتبارات عمراني باعث  با توجه به نيمه تمام بودن بسياري از پروژه

و ها شده و به اين ترتيب بسياري از طرحها  طوالني شدن مدت زمان تکميل پروژه 
 .دممکن است توجيهات فني و اقتصادي خود را از دست بدهنها  پروژه

 

 )۱(۱۳۸۵ تصوير کالن منابع و مصارف بودجه دولت در سال -)۳(جدول شماره 
 )ميليارد ريال(

۱۳۸۴ ۱۳۸۵  

 مصوببودجه 
بودجه با 

 ها متمم
  بودجهقانون 

به  رشد نسبت
 بودجه مصوب

رشد نسبت به 
ها متممبودجه با 

 ۲/۴ ۵/۴۱۰۷۱۵۰/۵۲۶۶۴۶۰/۵۴۸۵۷۱۶/۳۳ منابع
 ۹/۲۰ ۶/۱۵۹۷۴۳۶/۲۰۲۱۶۹۳/۲۴۴۴۵۵۰/۵۳ درآمدها

 -۵/۲۱ ۴/۱۳۷۳۷۱۴/۱۹۷۳۱۳۲/۱۵۴۸۷۸۷/۱۲ اي واگذاري داراييهاي سرمايه
 ۱/۲۹ ۵/۱۱۳۶۰۰۵/۱۱۵۶۰۳۵/۱۴۹۲۳۷۴/۳۱ واگذاري داراييهاي مالي

 θ ۰/۰ ۰/۰ ۵/۱۱۵۵۹ ۰/۰ ضمن اجراي بودجه جويي صرفه

 ۲/۴ ۵/۴۱۰۷۱۵۰/۵۲۶۶۴۶۰/۵۴۸۵۷۱۶/۳۳ مصارف
 ۲/۸ ۶/۲۵۵۶۸۵۰/۳۴۹۳۶۶۲/۳۷۷۹۳۵۸/۴۷ )جاري(اي  داختهاي هزينهپر

 ۸/۱۵ ۳/۱۱۲۹۷۹۰/۱۳۵۲۲۹۴/۱۵۶۵۵۱۶/۳۸)پرداختهاي عمراني( اي تملک داراييهاي سرمايه
 -۵/۶۶ -۵/۶۶ ۴/۱۴۰۸۴ ۰/۴۲۰۵۱ ۵/۴۲۰۵۰ تملک داراييهاي مالي

 اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي: مأخذ
 سازي قيمت حاملهاي انرژي رقم شفافب بدون احتسا) ۱(
 

 »شتاب «هاي پرداخت و طرح اهم اقدامات صورت گرفته در زمينه نظام
طي سالهاي اخير بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با همکاري سيستم بانکي            

 منظـور   و بـه  ) شـتاب (ل اطالعـات بـين بـانکي        ها و تباد    در راستاي بهبود نظام پرداخت    
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سـازي و     هاي اقتصادي و بخشهاي مالي و نيز نـوين          بادالت ميان بنگاه  سهيل و تسريع م   ت
 :سازي انواع خدمات بانکي اقدامات اساسي به شرح ذيل به عمل آورده است متنوع

 رسيدگي به مبحث بانکداري ۱۳۸۰بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران از سال 
تحول ي و تحت چارچوبً الکترونيک و خدمات نوين بانکي را با تکيه بر ديدگاه سيستم

هاي  گيري از نظرات کارشناسان و متخصصان خبره نظام  و با بهرههاي پرداختً در نظام
طرف مد نظر قرار داده و در اين راستا اهداف  المللي بي پرداخت، خصوصاً کارشناسان بين

هاي پرداخت و فراهم آوردن  هاي عمده نظام و وظايف عمده خود را به توسعه زيرساخت
ها به صورت   بانکي، پاياپاي و تسويه تراکنش-بستر اصلي مبادله پيامهاي مالي

 اصلي را با يها در اين چارچوب بانک مرکزي زيرساخت. الکترونيکي معطوف نموده است
بکه ها و قواعد عملياتي براي ش العمل اي منسجم از مقررات، دستور حمايت مجموعه

هاي خود  ساخت کشور نيز مکلف به توسعه زير بانکيبانکي کشور فراهم کرده و شبکه
 و از بانک به  ها از مشتري به بانک پرداخت الکترونيک جهت تکميل چرخه پرداختبراي 

 .مشتري شده است
الذکر بانک مرکزي پروژه مقدماتي را براي آزمون  با توجه به موارد فوق

ت الکترونيکي در پذيري و همچنين تشخيص مسايل و الزامات خاص شبکه پرداخ امکان
در اين پروژه مقرر . تعريف نمود» )شتاب(بانکي  شبکه تبادل اطالعات بين«قالب طرح 

هاي بانکي در يک شبکه واحد صورت  هاي مبتني بر کارت گرديد که کليه پرداخت
به اين معني که کارت هر بانک در پايانه هر بانک ديگر عضو نظام پرداخت قابل . پذيرد

گري   و با تسويهيبه صورت آزمايش۱۳۸۲از اوايل سال » شتاب«طرح . استفاده باشد
اندازي شد و تا تاريخ  سه بانک و سپس چهار بانک کشور راه بانک صادرات بين 

هاي کشور به آن ملحق شدند و همچنين امور تسويه بين بانکي   کليه بانک۱۷/۳/۱۳۸۴
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در کنار پروژه .  منتقل گرديد به بانک مرکزي۲۴/۹/۱۳۸۳از طريق سوئيفت نيز از تاريخ 
هاي پرداخت بانک مرکزي با تحول در ساختار اداري و سازماني خود از  فوق، واحد نظام
هاي مهمي در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانکها به   گام۱۳۸۳فروردين سال 

 اين.  برداشتييکديگر و نهايتاً ايجاد زمينه براي انجام مبادالت بين بانکي الکترونيک
تحوالت سبب گرديد تا با همت همکاران ارکان مختلف بانک و همچنين مديران و 

به يکديگر » شتاب«کارشناسان شبکه بانکي، تمام بانکهاي عمده کشور از طريق مرکز 
 .تحقق پيدا کند» شبکه واحد پرداخت«متصل گرديده و ايده 

اساسي و تدوين الذکر بانک مرکزي ضمن انجام مطالعات  به موازات اقدامات فوق
طرح اوليه نظام جامع پرداخت، با مشارکت کارشناسان واحدهاي مختلف بانک 

هاي الزم را در طرح اوليه به عمل آورد تا نهايتاً طرح نهايي نظام پرداخت آماده  بازبيني
اي در خصوص کاستيها و نيازهاي  ضمن اينکه تحقيقات و مطالعات گسترده. گرديد

در مجموع با توجه به تالشهاي . ي نوين پرداخت به عمل آمدکشور در خصوص ابزارها
صورت گرفته استانداردها و بسترهاي اجرايي الزم توسط بانک مرکزي فراهم گرديد تا 
شبکه بانکي کشور با استفاده از بسترهاي تعريف شده، خدمات بانکداري الکترونيک را به 

 از  ۱۳۸۴هاي بانکي تا پايان سال  رتشود که تعداد کا بيني مي پيش. مشتريان ارائه کند
 . ميليون بگذرد۱۲مرز 

ايران در راستاي راهبرد تعيين شده خود و با توجه . ا.به طور کلي بانک مرکزي ج
آينده براي توسعه به تجربيات و بسترهاي فراهم شده تالش دارد اقدامات متعددي را در 

 قانوني و مقرراتي الزم جهت  پرداخت بين بانکي شامل ايجاد بسترشبکه الکترونيک
هاي الکترونيک، توسعه انواع خدمات بانکي به مشتريان،  حمايت و رسميت پرداخت

هاي   و اتصال سيستم۱۳۸۵هاي محوري نظام پرداخت تا پايان سال  سازي سيستم پياده
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توسعه شبکه (هاي الکترونيک   پرداخت بخشي نظام اي بانکداري بانکها به آن، عمق رايانه
و اجرايي ) هاي اعتباري الکترونيک ها و کارت هاي فروش، صدور انواع کارت پول ايانهپ

 با سوئيچ کارت کشورهاي منطقه، خصوصاً» شتاب«المللي مرکز  نمودن ارتباطات بين
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و کشورهاي جنوب و شرق آسيا به مورد 

 .اجرا گذارد
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  دراقتصاد نوين جهاني٢ وپول الکترونيک١تجارت الکترونيک
 
 

 ٥علي اصغري، ٤ميثم کوچک زاده، ٣دکتر مصطفي عمادزاده
 
 

 چکيده
ايـن دو  کـارآيي  نويني همچون تلفن و رايانه وتلفيق هاي  آوري فنبعد از پيدايش  

ل کافي بـود     سا ۴به منظور ايجاد مهمترين پديده هزاره سوم يعني اينترنت، تنها            وسيله
 ميليون نفر برسد و اين درحالي بود که زمان سپري شده ۵۰تا تعداد کاربران اينترنت به 

براي رسيدن به همين مقدار اسـتفاده کننـده از وسـايلي چـون تلفـن، رايانـه شخـصي                    
 اينترنـت هرچنـد   ). ۱۳۸۲صـنايعي،   ( سال بـوده اسـت     ۱۳ و ۱۶ ،۷۴وتلويزيون به ترتيب  

ديگر، در تمـام    هاي    آوري  فنآيد اما توانسته است با استفاده از         تحولي جديد به شمار مي    
ي ماننـد دولـت الکترونيـک، تجـارت         هـاي   پديدهکه    طوري  به. ابعاد زندگي بشر نفوذ نمايد    

الکترونيک، بانکداري و پول الکترونيک و دانشگاه الکترونيـک حاصـل ورود اينترنـت بـه                
________________________________________________________ 

1 -Electronic Commerce (EC)  
2 -Electronic Money 
 

  عضو هيأت علمي دانشکده علوم اداري واقتصاد دانشگاه اصفهان -۳
 دانشجوي کارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان -۴
 ريزي اقتصادي دانشگاه اصفهان برنامه توسعه و دانشجوي کارشناسي ارشد -۵
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 .و فرهنگ بوده استي چون حاکميت، اقتصاد، تجارت، علم هاي حوزه
 هـاي  هدف از نگارش اين مقاله معرفي دو پديده حاصل از ورود اينترنت به حـوزه     

ضـمن   خـاطر     بـدين . باشد  تجاري و پولي، يعني تجارت الکترونيک و پول الکترونيک مي         
آشنايي با اين دو مقوله و مرور تاريخچه و ويژگيهاي آنها، روند رشد جهـاني و اطالعـات                  

بدين منظور آمار موجود . گردد  کشور منتخب در اين دو بخش بررسي مي   چند مربوط به 
در مورد نفوذ اينترنت، نفوذ تلفنهاي ثابت وهمرا ه، تعداد کامپيوترهاي شخـصي وتعـداد               

ــاني اينترنــت ــه عنــوان پــيش نيازهــاي اســتفاده از اينترنــت وتجــارت  ( ١مراکــز ميزب ب
 مـصر و ايـران ارائـه شـده و            چـين،  در کشورهايي چـون مـالزي، انـدونزي،       ) الکترونيکي

و جهـان   ) به عنوان يک کشور اسالمي و پيـشرفته       (اي بين وضعيت ايران، مالزي       مقايسه
درپايـان مقالـه ضـمن مطالعـه جايگـاه تجـارت الکترونيـک و پـول                 . صورت مـي گيـرد    

توسعه آنها، پيشنهادهاي الزم جهت رفع ايـن موانـع           الکترونيک در ايران و بررسي موانع     
نتايج حاصل از بررسيهاي انجام شده در اين مقاله حاکي از آن اسـت کـه                . گردد  ئه مي ارا

 بيـشتر ازکـشورهاي مـورد مطالعـه         اي  ايران با وجود داشتن توليد ناخالص داخلي سرانه       
دراين مقاله وحتي بيشتر ازميانگين آسيا و جهان، ازلحـاظ شاخـصهاي مخـابراتي چـون         

و از   خدمات ميزباني اينترنت وضعيت مناسبي نداشـته      ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه و        
متوسط جهاني و متوسط آسيا و حتي در برخي موارد چون ضـريب نفـوذ تلفـن همـراه                   

 .تراست پايينوخدمات ميزباني اينترنت از متوسط قاره آفريقا نيز 
 

 واژگان کليدي
 اينترنت، تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، پول الکترونيک

________________________________________________________ 
1- HOST  
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 مهمقد
 از کـسب وکـار   اي توان تجـارت الکترونيـک را زيـر مجموعـه       دريک نگاه کلي مي   

استقرار تجـارت الکترونيـک     . باشد، دانست    که ارمغان فن آوري اطالعات مي      ١الکترونيک
مخـابراتي، حقـوقي، انـساني و فرهنگـي      ، بسترسازيهاي مناسب اقتـصادي، فنـي      نيازمند

ع آن پول الکترونيک به عنوان يکـي از مهمتـرين            و به تب   ٢بانکداري الکترونيک . باشد  مي
بسترهاي الزم در زمينه تجارت الکترونيک، ازطريق تسهيل در پرداخت و نقـل و انتقـال     

تواند زمينه رشد وتوسعه تجـارت الکترونيکـي را           الکترونيکي وجوه معامالت اينترنتي مي    
ک آثـار اقتـصادي،     در نتيجه گـسترش کـاربرد پـول الکترونيـ         .بيش از پيش فراهم نمايد    

 .سياسي، تجاري و اجتماعي چشمگيري به همراه خواهد داشت
آن، جايگـاه     با تجارت الکترونيکي و بررسي رشد جهاني        آشنايي    دراين مقاله ضمن  

انـواع و     سـپس  .شـود    مي ارزيابي   و بسترهاي فني وحقوقي تجارت الکترونيکي در ايران       
اربرد آن درجهان مورد بررسي قرار گرفتـه و         ک  پول الکترونيک و رشد و توسعه       ويژگيهاي  

دربخش سوم نيز ضمن نتيجـه گيـري و ارائـه           . تجربه ايران در اين زمينه بيان مي گردد       
خالصه مباحث، پيشنهادهاي الزم جهت توسعه تجارت الکترونيک و پول الکترونيـک در             

 .گردد کشور ارائه مي
 

 آشنايي با تجارت الكترونيكي-۱
اين دو وسيله باعث پيدايش اينترنت      كارآيي  و تلفيق   رايانه  س  تلفن و سپ   اختراع

اطالعـات و در نتيجـه مبادلـه الكترونيكـي كاالهـا از طريـق تجـارت                 آوري    فنو صنعت   
حوزه توزيع، همچون انقالب صـنعتي، تـأثيرات    اين نوآوري در . گرديده است  الكترونيكي

________________________________________________________ 
1 - Electronic Business 
2 - Electronic Banking  
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كمـك بزرگـي را بـه        گذاشته و چشمگيري را بر كيفيت و هزينه توزيع كاالها و خدمات           
د كاالها  ايجاد يك بانك اطالعاتي كامل و شفاف در مور        . رقابتي شدن بازارها نموده است    
ز دنيــا و تــسهيل مبادلــه بــين كننــدگان در هــر گوشــه ا و خــدمات مــورد نيــاز مــصرف

كنندگان بدون توجه به محدوديتهاي جغرافيايي و زمـاني باعـث            كنندگان و مصرف  توليد
هاي سنتي  بسياري از انحصارات موجود در بازارهاي مختلف كه ريشه در شيوه   تاگرديده  

ايجاد زمينه رقابتي شـدن در      .  شود همبادله و فقدان اطالعات شفاف داشته است، شكست       
 موجب كاهش قيمتها، افزايش توليد، باال رفـتن         ،ي موجود هاعرصه جهاني و رفع انحصار    

 بـرآن تجـارت    عـالوه .  اجتمـاعي گرديـده اسـت   رفاه مصرف كنندگان و در نتيجـه رفـاه     
هـاي   تجارت سنتي وکاهش هزينـه  كاغذ بازي موجود در  هاي الكترونيكي با كاهش هزينه   

هـاي   هاي مبادله و هزينه    ثير بسزايي در كاهش هزينه    أت... گري، ترافيك و   از واسطه   ناشي  
تجـارت  «. تكلـي افـزايش رفـاه اجتمـاعي داشـته اسـ           طـور     بـه اجتماعي ناشي از آن و      

باشد، مبادالت سنتي كه عمـدتاً بـر    كه ارمغان عصر اطالعات يا هزاره سوم مي     الكترونيك
گيـري از    مبناي اسناد و مدارك كاغذي بوده است را به سـوي مبـادالت از طريـق بهـره                 

هـاي   هاي مبتني بر اطالعات الكترونيكي سوق داده و با از بين بردن محـدوديت              سيستم
 »اي نو در بازرگاني قـرن حاضـر گـشوده اسـت             انجام مبادالت، دريچه   زماني و مكاني در   

يافتـه   توسعهكليه كشورها اعم از   كه    طوري  به ).۱۳۸۰سياست تجارت الكترونيكي ايران،     (
را گريز ناپذير دانسته و بـه سـرعت در حـال            آوري    فنبه اين    دستيابيو در حال توسعه،     

در كشور  ) تجارت الكترونيكي (طريق اينترنت   تجارت از    بررسي، راه اندازي و يا گسترش     
 .باشند ميخود 

 

  تاريخچه تجارت الکترونيک-۱-۱
. تاريخچه تجارت الكترونيكي بيشتر به تعريفي كه از آن مـي شـود بـستگي دارد               
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، اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفته اسـت               نظران  صاحببرخي از   
 ۱۹۶۹در اولين ارتباط اينترنتـي در سـال         . يكي مي دانند  تجارت الكترون  را مرحله شروع  

 متري بـه هـم متـصل كردنـد تـا چنـد كلمـه                ۵در كاليفرنيا، دو ابررايانه را با يك كابل         
 ربـروز «با آمدن اولين نرم افزار گرافيكي       ). ۱۳۸۲صنايعي،  ( اطالعات به هم انتقال دهند    

Browser«     و اسـتقبال شـركتها از       ۱۹۹۳ل  ي اينترنت در سا   ان براي اتصال به شبكه جه 
آن بيشتر فعاليتهاي تجاري الكترونيكي به استفاده از اينترنت متمايـل شـد و دربعـضي                

همچون سايت حراجـي اينترنتـي آمـازون، يكـشبه سـر              فروشان اينترنتي  ها، خرده  زمينه
 .برآوردند تا با خرده فروشان سنتي بازار به مبارزه بپردازند

 

 لكترونيكي  مزاياي تجارت ا-۱-۲
تـوان جهـاني نمـودن تجـارت، برداشـتن       مزاياي تجارت الكترونيكي را اجماالً مي   

محدوديتهاي زماني و مكاني در انجام معامالت وتبليغات،كمك بـه شكـست انحـصارات،              
كننده و رفاه اجتماعي، دسترسي آسان  ، افزايش رفاه مصرفافزايش فروش ،كاهش قيمت

 مبـادالتي، اطالعـاتي، تبليغـاتي و حمـل          هـاي   ر هزينه به اطالعات الزم، كاهش چشمگي    
در جهـان،  ها ت بخـشيدن بـه انجـام مبادلـه، تقويـت موضـع رقـابتي كـشور                عونقل، سر 

هـاي كاغـذبازي،     گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات، از بين رفتن هزينـه            بهره
الت در  ارائـه خـدمات و محـصو        ها، افزايش فرصتهاي جديد شـغلي، امكـان        حذف واسطه 

هاي اجتماعي ناشي از آلودگيهاي زيست محيطي توليدشده         سطح جهاني، كاهش هزينه   
 .برشمرد... در تردد وسايل نقليه جهت انجام معامالت حضوري و

هـا  كاال جهـاني  ارزش صـادرات  ،  طبق برآوردهاي بـه عمـل آمـده       نمونه  عنوان    به
  ميليـارد  ۵۰۰ازاين مبلغ كه  بوده است   دالر هزار ميليارد  ۷حدود۱۹۹۸در سال   وخدمات  
بـه عبـارت   ). Bajaj et al, 1999( ه اسـت ديـ گرد  ومبادله اسنادمربوطه تهيه دالرصرف
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ارزش مبادالت جهاني را هزينه تهيـه و مبادلـه اسـناد تـشكيل              از   درصد   ۷ديگر حدود   
به شدت كاهش     با الكترونيكي شدن اين مبادالت هزينه تهيه و مبادله اسناد          کهدهد  مي

دهد كه با اسـتفاده از مبادلـه الكترونيكـي            برآوردهاي انجام شده نشان مي    . فتخواهد يا 
جـويي در    درصـد صـرفه  ۷۰ تـا  ۲۱اطالعات به جاي روش سنتي مبتني بر كاغـذ بـين            

بدين ترتيب بـا الكترونيكـي كـردن         .صورت مي گيرد  هاي مختلف تجاري      هزينه فعاليت 
جــويي  ت راصــرفههزينــه مبــادالاز درصــد ۵تــا  ۵/۱ تــوان حــدوداً بــين مبــادالت مــي

 درمطالعه موردي ديگري کـه در کـشور         ).۱۳۸۱ ،سياست تجارت الكترونيكي ايران   (كرد
درصدي درخريـد از فروشـگاههاي      ۱۰که افزايش  سوئد انجام گرفته است، مشخص شده     

 CO2  درصدکاهش درميزان انتـشار ۴ درصدکاهش در مصرف انرژي،  ۵موجب   اينترنتي
توليد شده درتـردد وسـايل نقليـه ناشـي از خريـد             ( NOx نتشار درصدکاهش در ا   ۱۰ و

 .(Swedish EPA,2000)گرديده است) حضوري
لي چون حفاظت از حـريم شخـصي        الزم به ذکر است که مطرح شدن مسائ       البته  

رکـي در اينترنـت و غيـره، ايراداتـي          ل مالياتي و گم   ئافراد، حفاظت از مالکيت افراد، مسا     
 نـسبت   ۱۹۹۹به عنوان مثال در سـال       . نيکي وارد ساخته است   جدي را به تجارت الکترو    

، کتاب، نشريات درآمد گمرکي ناشي از واردات محصوالتي مانند فيلم، موسيقي، نرم افزار
 ۱۶/۰ و ۰۴/۰يافته و درحال توسـعه، بـه ترتيـب     اي در کشورهاي توسعه  و بازيهاي رايانه  

 خريـد و دريافـت محـصوالت        کل درآمد گمرکي بوده است که بـا فـراهم شـدن امکـان             
از طريق اينترنت، درآمد گمرکـي کـشورها از ايـن محـل کـاهش           مذکورديجيتالي شده   

 بـه عبـارت ديگـر بـا جـايگزينی      .) TELCHER, 2002 SUSANNE( خواهد يافـت 
تجارت الکترونيکی به جای تجارت سـنتی، درآمـدهای گمرکـی و ماليـاتی کـشورها در                 

وجـود هکرهـا، امکـان افـشای     دليـل   بـه همچنـين   . تبرخی از بخشها کاهش خواهد ياف     
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  .نيز در اينترنت وجود دارد اطالعات مالی محرمانه افراد و شرکتها
 

  ابعاد حقوقي تجارت الکترونيکي -۱-۳
پيش بيني و تصويب قوانين و مقررات حمايت کننده از تجارت الکترونيکي يکـي              

ی که مبتنی بـر     برخالف تجارت سنت   زيرا. باشد  ميل اساسي در زمينه توسعه آن       ئاز مسا 
 دسـتی و حـضور فيزيکـی طـرفين قـرارداد مـی باشـد، تجـارت                  اسناد کاغذی، امـضاي   

الکترونيکی، در يک فضاي مجازي و بدون حضور فيزيکي افرد و شناسايي قبلـي صـورت     
هاي ديگري براي احـراز هويـت افـراد و صـحت اسـناد بـر آن                 بنابراين مکانيزم . گيردمي

. ست و نيز تشکيالت ديگري به جاي دفاتر و اسناد رسـمي در آن وجـود دارد                حکمفرما ا 
لذا با توجه به مکانيزم های حاکم بر اين نوع از تجارت، الزم است تا قـوانين و مقرراتـی                    

 .تجارت الکترونيکی تصويب گرددفرآيند متناسب با مراحل مختلف 
ر ايـران در چـارچوب      تصويب قوانين و مقررات مربوط به اين نـوع داد و سـتد د             

 ماده و با مباحثي همچون تعـاريف، احکـام داده پيـام،             ۸۱قانون تجارت الکترونيک در     
، جبـران خـسارت و غيـره        اي  رايانه، جعل   اي  رايانهحمايت از اسرار تجاري، کالهبرداري      

رود با رشد و گسترش تجارت الکترونيکي و اجراي         که البته انتظار مي   ١شروع شده است  
 .ص و کمبودهاي اين قوانين، متناسب با شرايط رفع گرددياقن ياي واقعيت،آن در دن

 

 جهاني   رشد تجارت الکترونيکي در ابعاد-۱-۴
 تـا   ۶/۴ بـين    ۲۰۰۵ ميزان تجارت الکترونيکي جهان درسـال        ٢بنا بر اعالم آنکتاد   

اسـت  نشان داده شده    ) ۱(طور که در جدول      همان. گردد   هزار ميليار دالر برآورد مي     ۲/۹

________________________________________________________ 
 قانون تجارت الکترونيک توسط شوراي نگهبان قانون اساسي تأييد گرديده ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ در تاريخ -۱

 .است
2 -UNCTAD 
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يافتـه    توسعهاروپاي غربي وکشورهاي    . آمريکا، کشور پيشتاز در تجارت الکترونيکي است      
کشورهاي در حال توسعه نيز     .آسيا و اقيانوسيه با فاصله بسيار در رده دوم قرار گرفته اند           

 .با گروه دوم فاصله زيادي دارند
 

 )ن دالرميليو(برآوردحجم تجارت الکترونيکي درمناطق مختلف جهان -۱جدول 

 ۲۰۰۲سال  منطقه
درصد از 
کل جهان

 ۲۰۰۶سال
درصد از 
کل جهان

نرخ رشد مرکب 
)درصد(ساالنه 

 ۷/۶۵ ۱/۵ ۳/۶۶۰ ۸/۳ ۶/۸۷ اقيانوسيه آسيا و
 ۵/۹۰ ۸/۰ ۱/۱۰۰ ۳/۰ ۶/۷ آمريکاي التين

 ۷۷ ۷/۰ ۲/۹۰ ۴/۰ ۲/۹ اقتصادهاي درحال گذار
 ۱/۹۱ ۱/۰ ۹/۶  ۵/۰ آفريقا

 ۱/۶۹ ۷/۶ ۵/۸۵۷ ۶/۴ ۹/۱۰۴ توسعهکل کشورهاي درحال 
 ۳/۴۵ ۲/۵۸ ۷۴۶۹ ۱/۷۳ ۳/۱۶۷۷ آمريکاي شمالي

 ۷/۷۷ ۲/۱۹ ۶/۲۴۵۸ ۷/۱۰ ۳/۲۴۶ اروپاي توسعه يافته
 ۸/۶۶ ۱۶ ۱/۲۰۵۲ ۵/۱۱ ۸/۲۶۴ يافته اقيانوسيه توسعه آسيا و

 ۵۳ ۳/۹۳ ۴/۱۱۹۷۹ ۴/۹۵ ۴/۲۱۸۸ يافته کل کشورهاي توسعه
 ۸/۵۳ ۱۰۰ ۳/۱۲۸۳۷ ۱۰۰ ۵/۲۲۹۳ کل جهان

  (Forrester,2001) بر اساس اطالعاتUNCTADمحاسبات : ماْخذ
 

و درحـال   يافتـه     توسـعه اگرچه عوامل مختلفي در شکاف موجود ميان کشورهاي         
توسعه دخالت دارند اما مهمترين عوامـل مـؤثر در تفـاوت حجـم مبـادالت الکترونيکـي                  

رونـق  . اني و حقوقي بررسي نمود    توان در ابعاد مختلف اقتصادي، فني، انس        کشورها را مي  
اقتصادي و باال بودن ميزان تجارت داخلـي و خـارجي کاالهـا و خـدمات در کـشورهاي                   

. باشد توسعه يافته، مهمترين دليل باال بودن حجم تجارت الکترونيکي در اين کشورها مي
که خود ريـشه در تـوان اقتـصادي ايـن           (وجود بستر فني و زيرساخت مخابراتي مناسب        
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. شـود   نيز به عنوان دومين عامـل رونـق تجـارت الکترونيکـي مطـرح مـي               ) رها دارد کشو
مشترکين تلفـن    آمار  مجموعهنشان داده شده است تفاوت      ) ۲(گونه که در جدول      همان

 شخصي درکشورهاي   هاي   و تعدادرايانه  (HOST)ثابت و همراه، خدمات ميزباني اينترنت     
لت فاصله موجود در ميزان تجارت الکترونيکي       منتخب با توان اقتصادي متفاوت بيانگر ع      

بـا   ۲۰۰۳کشور ايـاالت متحـده آمريکـا در سـال           که    طوري  به. باشد  کشورهاي جهان مي  
 ميليون مشترک تلفـن ثابـت و      ۳۴۰ ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي و      ۱۰۴۴۵داشتن  

يـون  ميل۱۵۹ميليون مرکـز ميزبـاني و       ۱۶۲ ميليون مشترک تلفن همراه و بيش از         ۱۵۸
 ميليـون رايانـه شخـصي و همچنـين تـصويب قـوانين              ۱۹۰استفاده کننده از اينترنـت و     

تــسهيل کننــده و پــشتيباني کننــده از تجــارت الکترونيکــي، بــاالترين ميــزان تجــارت  
 .(ITU,2004)باشد ميالکترونيکي جهان را دارا 

 شخصي در هاي نترنت و رايانه ها،کاربران ايISPسرانه، مشترکين تلفن ثابت و همراه،GDP  ميزان-۲جدول 
 ۲۰۰۳و جهان درسال  کشورهاي منتخب 

کشور/منطقه
GDPسرانه

 ١)دالر(
مشترکين تلفن ثابت 

  نفر۱۰۰ هر يبه ازا
مشترکين تلفن همراه 

  نفر۱۰۰ هر يبه ازا
 (HOST) خدمات ميزباني

  نفر۱۰۰۰۰ هر يبه ازا
کاربران اينترنت به 

  نفر۱۰۰۰۰ هر ازاي
ي به  شخصهاي رايانه
  نفر۱۰۰ هر يازا

 ۱۰ ۱۱۲۴ ۳۵۲ ۲۲ ۴۰ ۵۴۰۰ جهان
 ۵/۱ ۱۵۰ ۲/۴ ۱/۶ ۶/۸ ۶۶۳ افريقا
 ۲۹ ۲۶۲۰ ۲۰۰۲ ۸/۳۳ ۶/۶۶ ۱۵۶۳۳ امريکا
 ۵/۴ ۶۹۰ ۳/۵۰ ۱۵ ۵/۲۸ ۲۳۱۳ آسيا
 ۵/۲۱ ۲۳۸۸ ۲۸۱ ۴/۵۵ ۳/۹۶ ۱۲۸۰۰ اروپا

 ۵/۴۲ ۴۳۰۲ ۱۰۵۳ ۵/۵۴ ۹۵ ۱۵۰۰۰ اقيانوسيه
 ۶/۱۶ ۳۴۴۱ ۴۳ ۲/۴۴ ۳/۶۲ ۳۸۷۰ مالزي
 ۵/۲ ۶۳۲ ۳/۱ ۴/۲۱ ۳/۴۲ ۹۶۳ چين

 ۲/۱ ۳۷۵ ۸/۲ ۵/۵ ۱/۹ ۸۶۰ اندونزي
 ۹ ۷۲۳ ۸/۰ ۱/۵ ۱/۲۷ ۵۹۰۰ ايران
 ۲/۲ ۳۹۳ ۵/۰ ۴/۸ ۲۱ ۱۲۶۰ مصر

 International Telecommunication Union(ITU),2004: ماْخذ
________________________________________________________ 

يه اطالعات مربوط به سال  می باشد و بق۲۰۰۲ تنها آمار توليد ناخالص داخلی سرانه مربوط به سال -۱
 .ده استه شرفتگ (www.itu.int)آمار مذکور از سايت واحد ارتباطات بين المللي. شدبا  مي۲۰۰۳
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 ۲۸۰۰ بـالغ بـر   ۲۰۰۳طبق آمار موجود حجم تجارت الکترونيکي امريکا در سال   
 درصد خريدهايي است که بين شرکتهاي       ۲۵يليارد دالر بوده است که اين رقم معادل         م

انجام شده   همچنين حجم تجارت الکترونيکي   . آمريکايي در آن سال صورت گرفته است      
 ميليـون   ۳۴۴ ميليون دالر و در اروپا       ۲۱۰۰ در آمريکا  ۲۰۰۳توسط تلفن همراه در سال      

 به عنوان دومين پيـشتاز      ييکشورهاي اروپا ).۱۹/۵/۱۳۸۳روزنامه شرق،   (دالر بوده است    
 درصـدي در حجـم تجـارت        ۷۷ شاهد رشـد     ۲۰۰۶درتجارت الکترونيکي جهان، تا سال      

اتحاديـه تجـارت    « که توسـط     اي  نمونه در مطالعه  عنوان    به. الکترونيکي خود خواهند بود   
بيش : ه است دست آمد  ه انجام شده است نتايج ذيل ب      ۲۰۰۱ در سال    »الکترونيکي اسپانيا 

 سـال ايـن     ۱۸ درصـد از جمعيـت بـاالي         ۵/۲۳ ميليون نفر از مردم اسپانيا يعني        ۶/۷از  
 ۷/۱۲(نفر از کاربران اينترنـت       ۹۷۰۰۰۰کنند و نزديک به       کشور از اينترنت استفاده مي    

 خريـد   ۲۰۰۰در سـال    )  سال اسـپانيا     ۱۸ درصد از جمعيت باالي      ۳درصد از کاربران و     
در ) خرده فروشي اينترنتي   (B2C حجم معادالت    ۲۰۰۰درسال  . ده اند اينترنتي انجام دا  

ي درسـپتامبر   ي شـرکت اسـپانيا    ۷۳۰۰ ميليون يورو بـوده اسـت و بـيش از            ۲۰۴اسپانيا  
عمده فروشي اينترنتي يا تجـارت فروشـنده بـا           (B2B تجارت الکترونيکي از نوع      ۲۰۰۱

 اسـپانيايي را شـامل      هاي  ل شرکت  درصد از ک   ۲۰اند که اين ميزان،      انجام داده ) فروشنده
اسپانيا عبارتند   خدمات مبادله شده ازطريق اينترنت در      ترين محصوالت و   عمده. شود  مي
  .(aece, 2001)) درصد۳/۱۶(و رزرو بليط ) درصد۲۱(، کتاب) درصد۸/۲۳(موسيقي: از

چـين   دهد  مطالعه ديگري که در کشور آسيايي چين انجام گرفته است نشان مي           
 ۴۲ با(آمريکا  . شخصي دنيا تبديل خواهد شد    رايانه   به دومين بازار بزرگ      ۲۰۰۷در سال   
 از  درصـد  ۵ بـا (و ژاپـن    ) ازکـاربران   درصـد  ۶/۶ بـا (، چـين    )کل کاربران جهان  درصد از   
يـک مؤسـسه    . باشـند   جزء سه کشور برتـر در زمينـه اسـتفاده از اينترنـت مـي               )کاربران
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ه است کـه درآمـد تجـارت الکترونيکـي       پيش بيني کرد   (BDA,2000)تحقيقاتي چيني 
 ۱۵۰بـيش از     چـين .  ميليـارد دالر برسـد     ۸/۴ به   ۲۰۰۴مصرف کنندگان چيني درسال     

 اينترنتـي و    هـاي    دارد که بـراي خريـد      ١ميليون کارت بانکي و سيستمهاي تحويل نقدي      
پنج کشور عمده با بيشترين تعـداد کـاربران سـايتهاي           . باشند   قابل اطمينان مي   ٢بهنگام

 ميليـون   ۵۱(، ژاپـن    ) ميليون نفـر   ۵۷(، چين ) ميليون نفر  ۱۶۶(امريکا: نگي عبارتند از  خا
 چين بـا    ۲۰۰۲طبق آمار سال    ).  ميليون نفر  ۲۹(و انگليس )  ميليون نفر  ۳۲( ، آلمان )نفر
 درصــد ۵ ميليــون نفــر کــاربر از بــيش از يــک ميليــارد نفــر جمعيــت، نزديــک بــه ۵۷

همچنين در اين سال نـرخ    .  خانه از آن استفاده کنند     توانند در   کاربراينترنتي دارد که مي   
ــدهاي  ــه خري ــاربراني ک ــد،   Online ک ــام داده ان ــت  ۳۲انج ــته اس ــد داش ــد رش   درص
(M.Efendioglu, 2004). 

 

  تجارت الکترونيکي درايران-۱-۵
اما آنچه .  معتبري وجود نداردجارت الکترونيکي در ايران آمارمتاْسفانه در زمينه ت

بـودن حجـم تجـارت      پـايين   نشان دهنده    شود،  طالعات موجود استنباط مي   که از اکثر ا   
 کـه توسـط واحـد اطالعـات         اي  نمونـه درمطالعـه   عنـوان     بـه . باشـد   الکترونيکي کشورمي 
انجـام شـده اسـت،      ) ازجمله ايران ( کشور مختلف    ۶۰ در بين    ۲۰۰۴اکونوميست درسال   

 ۶۰ از بين  ۵۸ت الکترونيک،   رتبه ايران از نظر شاخص سهولت و ميزان دسترسي به تجار          
بـودن حجـم تجـارت      پـايين   آنچه مسلم است مهمتـرين دليـل        . کشور اعالم شده است   
درسـال  . باشـد   بودن ميزان توانمندي اقتـصادي کـشور مـي        پايين  الکترونيکي در کشور،    

 ميليارد  ۶ميليارد دالر و صادرات غير نفتي کشورتنها         ۳۸۰ توليد ناخالص داخلي     ۲۰۰۲

________________________________________________________ 
1- Cash-on-Delivery 
2- Online 
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بنابر اين . باشد ميپايين ست که درمقايسه با کشورهاي با شرايط مشابه بسيار   دالر بوده ا  
تجـارت الکترونيکـي نيـز      " باشد، مطمئنا پايين  تازماني که ميزان تجارت غيرنفتي کشور       

بـودن حجـم تجـارت الکترونيکـي را     پـايين  دومـين دليـل     . رشد چنداني نخواهد داشت   
بررسي زيرساختهاي فني و مخابراتي     .  دانست توان نامناسب بودن امکانات فني کشور       مي

دهدکه با وجود فعاليتهاي صورت گرفتـه درسـالهاي اخيـر، شاخـصهاي               کشور نشان مي  
، ١ ITUطبق اطالعات منتشر شده توسط سايت     . باشد  تر ازسطح جهاني مي    موجود پائين 

 ۴/۳  ميليـون و   ۱۸، بـه ترتيـب      ۲۰۰۳آمار مشترکان تلفن ثابت و همراه ايران در سـال           
 واحـد،   ۵۰۰۰ (HOST)ميليون نفر، تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات ميزبـاني اينترنـت          

 ميليون عـدد    ۶ شخصي کشور،    هاي   ميليون نفر و ميزان رايانه     ۸/۴تعدادکاربران اينترنت   
 مـی باشـد کـه بـا         ۲۷بر طبق اين آمار، در صد مشترکان تلفن ثابت در کـشور           . باشد  مي

همچنـين ايـن شـاخص در       . درصـد، فاصـله زيـادی دارد       ۴۰متوسط جهـانی آن يعنـی       
.  درصـد مـی باشـد      ۱۳۴ و ۶۲،  ۴۲ کشورهايی مانند چين، مـالزی و اسـپانيا بـه ترتيـب           

هـای شـبکه و      وريآ  شاخص بعدی ضريب نفوذ تلفن همراه است که با توجه به رشد فـن             
قابـل   تـی، خريد اينترن  قابليت استفاده از موبايل جهت اتصال به شبکه جهانی اينترنت و          

 ۵تلفن همـراه در ايـران        ، ضريب نفوذ  )۲جدول  (طبق اطالعات موجود  . اهميت می باشد  
 ۱۵و متوسـط آن در آسـيا يعنـی            درصد ۲۲درصد است که با متوسط جهانی آن يعنی         

آمارهای مربوط به تعداد کاربران اينترنـت و مراکـز خـدمات            . درصد اختالف زيادی دارد   
 نفـر   ۱۰۰۰۰ هـر    يبـه ازا  : ، بدين شرح است   ۲۰۰۳رای سال   ميزبانی اينترنت در ايران ب    

 نفـر کـاربر اينترنتـی وجـود داردکـه در            ۷۲۳ واحد مرکزخدمات ميزباني و    ۸/۰جمعيت،  
 کاربر اينترنتـی    ۱۱۲۴ واحد خدمات ميزباني و      ۳۵۲مقايسه با ميانگين جهانی آن يعنی       

________________________________________________________ 
1 - International Telecommunication Union(ITU),2004 
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رد کشورهايی چون آمريکـا،     اين آمار در مو   . فاصله زيادی دارد   ،) نفر ۱۰۰۰۰به ازاء هر    ( 
 ۳۴۴۱،  ۵۵۰۰ واحد ميزباني و   ۱۳۹و   ۴۳ ،۵۵۵۰:مالزی و امارات متحده عربی به ترتيب      

 تعـداد رايانـه هـای     . مـی باشـد    نفر جمعيت  ۱۰۰۰۰ هر   ي کاربر اينترنتی به ازا    ۲۷۴۷و  
 عـدد بـوده کـه در مقايـسه بـا      ۹ نفـر  ۱۰۰ ي هـر شخصی موجود در کـشور نيـز بـه ازا    

 ۱۲ و   ۶/۱۹،  ۶/۱۶،  ۶۶ بـا  امريکا، مالزی، اسپانيا و امارات متحده عربـی       کشورهايی چون   
 .  ),ITU ۲۰۰۴ (دارد فاصله قابل توجهی  نفر،۱۰۰ هر يعدد به ازا

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   نفر در ايران، مالزی وجهان۱۰۰۰رشد ضريب نفوذ خطوط تلفن ثابت برای هر  روند-۱ودارمن
  نفر در ايران، مالزی وجهان۱۰۰۰ روند رشد ضريب نفوذ تلفن همراه به ازاي هر-۲نمودار 
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، روند رشد   ITUسايت   ، با استفاده از اطالعات بانک جهانی و       ۴ تا ۱درنمودارهای  
شخصی و نفوذ اينترنت در     رايانه  ن همراه،   شاخصهای ضريب نفوذ خطوط تلفن ثابت، تلف      

 مشاهده مي شود، ۲و۱چنانچه درنمودارهاي . ايران، مالزی و جهان نشان داده شده است 
در صدگسترش خطوط تلفن ثابت جهان در سالهاي اخير رشد نسبتاً ثابتي داشته اسـت               

ونـد  در حاليکه در کشوري چون مالزي اين درصد در حال کاهش است و بـه جـاي آن ر    
درصـد  کـه     طوري  به. باشد  مياستفاده از تلفن همراه در چند سال اخير به شدت فزاينده            

 تقريباً دو   ۲۰۰۰ نسبت به سال     ۲۰۰۳استفاده از تلفن همراه در جهان و مالزي در سال           
با اين وجود در ايران به دليـل طـوالني شـدن دوران گذارکـه ناشـي از                  . برابر شده است  

، هنوز شاهد رونـد صـعودي       باشد  ميهادهاي دولتي مانند مخابرات     انحصار و ناکارآمدي ن   
گسترش خطوط تلفن ثابت مي باشيم و استفاده از تلفن همراه با شيبي ماليم و با فاصله 

 مـشاهده مـي شـود کـه         ۳در نمودار   . باشد  ميزيادي از متوسط جهاني در حال افزايش        
رشـد جهـاني داشـته و در حـد      شخصي در ايران رشـدي هماهنـگ بـا          رايانه  استفاده از   

 که مي توان علت آنرا عدم دخالت دولت در اين بخـش، رقـابتي               باشد  ميمتوسط جهاني   
در دانشگاهها، مؤسـسات آموزشـي و       رايانه  بودن بازار کامپيوترو رواج فرهنگ استفاده از        

زي  نسبت کاربران اينترنتي ايران که فاصله زيادي از کشور مال          ۴در نمودار . منازل دانست 
دارد نشان داده شده است که با وجود درصد باالي خطوط اشتراک تلفن ثابت و استفاده                

شخصي در ايران، مي توان علت بروز اين اختالف را در انحصار دولت و رايانه کنندگان از  
و هزينـه بـاالي اسـتفاده از        پـايين   برخي از نهادها در سرويس دهـي اينترنـت، سـرعت            

 .ي آسان و ارزان شبکه از طريق تلفنهاي همراه دانستاينترنت و عدم سرويس ده
 هاي اخير بويژه پس از اجراي طـرح تكفـا            سال با توجه به اقدامات انجام شده در      

. به سرعت در حال بهبود است     اينترنت و تجارت الکترونيک     هاي بخش      شاخص درکشور،
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هاي ثابت و  ذ تلفنبر اساس برنامه چهارم توسعه تا سال چهارم آن ضريب نفوكه  طوري به
درصـد   ۳۰ و   ۳۵،  ۵۰همراه و همچنين شاخص دسترسـي بـه اينترنـت بـه ترتيـب بـه                 

 تنظـيم اليحـه تجـارت الكترونيـك        همچنين با . )۱۳۸۳ ،1ددژپسن(افزايش خواهد يافت    
 و تأييد آن از طـرف       ۱۳۸۲توسط دولت و تصويب آن درمجلس شوراي اسالمي در سال           

شـاهد  کـه     طـوري   بـه . زم نيز تا حـدي فـراهم شـده اسـت           بستر قانوني ال   شوراي نگهبان 
 .تحوالت قابل توجهی در اين بخش می باشيم

خالصـه و   بـه شـکل     کلي موانع موجود در راه گسترش تجارت الکترونيکي کشور           طور  به
 :عبارتند از وار فهرست

هاي حقوقي الزم براي استفاده از تجـارت الكترونيكـي از قبيـل          ناكافي بودن زمينه   -۱
 .عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاري كشور

 . انتقال الكترونيكي وجوهامکان  و كمبود كارتهاي اعتباري-۲
 . افزار مربوط به آن افزار و نرم  نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي دركشور و سخت-۳
 دولتـي و  هـاي  ونيكـي در شـركت   هزينه اوليه نسبتاً باالي استفاده از تجـارت الكتر  -۴

 زه الزم در آنها بـراي اسـتفاده از        سسات كوچك و نبود انگي    ؤخصوصي بويژه براي م   
 . اين روش

 .  كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت-۵
 تأمين امنيت الزم بـراي انجـام مبـادالت الكترونيكـي و محرمانـه بـودن اطالعـات                -۶

  .)۱۳۸۱،سياست تجارت الكترونيك ايران(مربوطه 
المللـي بـه منظـور         بين بدهيهاي     داخلي با كارت   بدهيهاي     عدم انطباق كد كارت    -۷

فروشندگان  نزد   داخلي  بدهي هاي  عدم مقبوليت كارت  (هاي خارجي     خريد از سايت  

________________________________________________________ 
  معاون وزير بازرگاني-۱
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 .)خارجي
ـ ( هـاي ايرانـي   ازسايت )Verisign( پشتيباني پليس اينترنت و  عدم تأييد  -۸ ه علـت  ب

هـاي ايرانـي      كـه نتيجـه آن نـاتواني سـايت        )هاي اقتصادي عليـه كـشورمان       تحريم
 .باشد مي المللي كنندگان بين جلب اعتمادمصرف درفروش اينترنتي برون مرزي و

هاي تجاري به منظور جلب اعتمـاد          عدم وجود يك مركز داخلي جهت تأييد سايت        -۹
 .)الملل نت بينيك مركز داخلي جايگزين پليس اينتر(مشتريان 

اختـصاص فـضاي اينترنتـي يـا         (١جهت ثبت دامنـه     عدم وجود يك مركز داخلي     -۱۰
به متقاضيان داخلي و تأمين اطمينان خـاطر آنهـا از امنيـت اطالعـات                ) سايت وب

 .موجود در سايت
بـه شـبكه    ) IP(هاي فيبر نوري شبكه ديتاي ملـي           عدم امنيت مسير اتصال كابل     -۱۱

 .جهاني اينترنت
دار كـردن     مركز صدور گواهي ديجيتال به منظور شناسنامه      گسترش فعاليت    عدم   -۱۲

 به افراد جهت    ۲دادن يك كد اختصاصي   . (كننده از تجارت الكترونيك     افراد استفاده 
هاي اينترنتي، كه كاربردي همچـون امـضاي سـنتي در             استفاده در خريد و فروش    

  .)اسناد كاغذي را دارد
 

 ترونيك  آشنايي با پول الك-۲
پول در زندگي بشر از چنان اهميتـي برخـوردار اسـت كـه برخـي آن را يكـي از                     
مهمترين اختراعات بشر ياد كرده اند و حتـي معتقدنـد تمـدن بـشري بـا اختـراع پـول                     

________________________________________________________ 
1 - Domain 

باشـد و توسـط يـك         اين كد عبارتست از يك عدد اول طوالني كه براي هر فرد، منحصر به فـرد مـي                  -۲
انند از پشتيباني قانوني در معامالت اينترنتـي برخـوردار          تو  وسيله آن مي  ه  مركز معتبر صادرشده و افراد ب     

  .باشند
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 اقتصاددانان، تاريخ اقتصادي را با توجه به اهميت نقش پول بـه سـه               .همزمان بوده است  
ــد  ــسيم مــي نماين ــصا: دوره تق ــصاد  دوره اقت ــولي و دوره اقت ــصاد پ ــاي، دوره اقت د پاياپ

آوري  فـن بر اين اسا س وبا توجه به پيشرفت روز افزون ). ۱۳۸۰وگچلو، کهزادي(اعتباري
و گـسترش اسـتفاده از پـول الكترونيكـي از اواسـط دهـه                ) ICT(  اطالعات و ارتباطات  

الكترونيـك، ارزش   پـول   .  شايد بتوان دوره كنوني را دوره اقتصاد اينترنتـي ناميـد           ۱۹۹۰
پولي واحدهاي ذخيره شده بر روي ابزار الكترونيكي است كه توسط دولت يـا موسـسات                

 گسترش فزاينده استفاده از پول الكترونيك پيامدهاي تجاري، .شود  ميخصوصي منتشر   
اقتصادي، سياسي و اجتماعي چشمگيري به همراه دارد كه در ادامه به برخي پيامدهاي              

 . با تجارت الكترونيك پرداخته خواهد شداقتصادي مرتبط 
 

  ويژگيهاي پول الكترونيك -۲-۱
 هـاي   انواع بسيار متفـاوتي از فـرآورده      , توسعه پول الكترونيكي  فرآيند  اگر چه در    

اما در طراحي همه آنها سعي شده ,  مختلف عرضه شده اندهاي پول الكترونيكي با ويژگي
 هاي  به طور كلي فرآورده   .  مركزي لحاظ گردد    پول بانك  هاي  همه ويژگي , است تا حداقل  

پول الكترونيكي مبتني   : پول الكترونيكي را از نظر فني مي توان به دو دسته تقسيم كرد            
پول مبتني بر    (اي  پول الکترونيکي مبتنی بر نرم افزارهاي رايانه        و  هوشمند هاي  بر كارت 

قابليت شـارژ مجـدد      وشمند ه هاي  پول الكترونيكي مبتني بر كارت     هاي  فرآورده ).شبکه
پرداخت , عالوه بر اين. باشند مي قابل استفاده ،دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت

از ايـن نـوع     , دو ويژگي نخـست   . نيازي به كسب اجازه از يك مرجع ندارد       , از طريق آنها  
 كاال و   ا براي خريد يك سري    ي به طور موردي     کهمنظوره عادي     تك هاي   را از كارت   پولها

 بـدهي   هـاي   آنهـا را از كـارت     , ويژگي سوم و   كند  مي متمايز   اند خدمات خاص صادر شده   
براي تـسهيل   ,  اين نوع پول   هاي  به طور كلي مي توان گفت كه فرآورده       . نمايد متمايز مي 
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بنـابراين انتظـار    .  طراحي شده انـد    ١رو در رو   ردخ در معامالت    کم با ارزش    هاي  پرداخت
اسـتفاده از پـول     ,  هوشمند هاي  هاي پول الكترونيكي مبتني بر كارت      همي رود كه فرآورد   

 هـاي    پرداخـت  ي بـدهي را بـرا     هـاي   اسـتفاده از كـارت    , بانك مركزي و نيز در حد كمتر      
 پرداخـت و    هـاي   كـارت , همچنين به احتمال زياد استفاده از چك      . مستقيم كاهش دهد  

كـاهش   را نيـز   بهنگام   هاي  ت غير مستقيم يعني پرداخ    هاي   در پرداخت  بدهي هاي  كارت
 پول الكترونيكـي مبتنـي بـر نـرم افـزار            هاي  وردهفرآ. ) Berentsen , ١٩٩٨(خواهد داد 

به ويژه اينترنت را ,  كامپيوتريهاي اي نيز توانايي پرداخت و دريافت از طريق شبكه رايانه
ل و انتقال به واسطه تسهيل نق(  مبادالتي هاي از طريق كاهش هزينه  اين نوع پول  . دندار

 , ۲و نيـز سـرريزهاي يـادگيري      ) بانك ها و كـشورها      , پول ميان انواع مختلف حساب ها     
 .ثير قــرار داده و آن را كــاهش خواهــد دادأ ديــداري را تحــت تــهــاي تقاضــاي ســپرده

 ضمن اسـتفاده از     ، طي زمان   در سرريزهاي يادگيري به مهارتي مربوط مي شود كه افراد        
 مـالي   هاي   ارتباطي براي مديريت بهينه برنامه     هاي  آوري  فنو  نرم افزارهاي مالي شخصي     

همچون چك  , ماهيت بانكي پول الكترونيك   ). ١٣٨٣, ند  پسدژ  (كسب مي نمايند    , خود
پول مسافرتي بيانگر طلب قابل دريافت از بانك يا موسسه اعتباري صادر كننده آن است               

امـا  .  اسـت  نـشده ظـور   بـه هـيچ حـساب خاصـي من        , كه پيش از پرداخت به وسـيله آن       
، استفاده از   سساتي براي ايجاد و صدور پول الكترونيك      ؤمهمترين انگيزه چنين بانك يا م     

حجم پول نقد خارج از سيستم بانکی به عنوان منبـع مـالی بـسيار ارزان قيمـت، تحـت                    
محـصوالت پـول    . تبديل آن به پول الکترونيک و ايجاد بـدهی بـرای خـود اسـت              فرآيند  

با ماهيتي بسيار سيال    , ايجاد شده اند    سنتی جايگزيني پول نقد  به عنوان   الکترونيک که   
و  مـسکوک اسـكناس و  ( بـه راحتـي نـسبت اجـزاي پـولي      تواننـد  مـي و جا به جا پـذير      

________________________________________________________ 
1- Face to Face Retail Trade 
2- Learning Spillovers 
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سرعت گردش پـول را تغييـر داده و از مجـراي تغييـر               و همچنين )  ديداري   هاي  سپرده
پـول   مهمترين ويژگي . ار دهند حجم پول، سياست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قر         

 در اثـر گـذاري بـر سـاير          ينقـش مهمـ   , بي مرز بودن آن    الكترونيكي يعني فرا مليتي يا    
 برخي تبعـات    أاگر چه اين ويژگي از نظر دولت ها منش        . كند  مي ايفامتغيرهاي اقتصادي   

مبـادالت  كـارآيي   به ارتقاي سطح     منفي نشر گسترده پول الكترونيكي تلقي مي شود اما        
,  با استفاده از پـول الكترونيكـي         طبيعتاً. نمايد  مي اي  قابل مالحظه بين المللي نيز كمك     

البتـه بـا   . به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت    , هزينه نقل و انتقال بين المللي وجوه      
بي ثباتي نظام پولي جهاني      اي بين المللي ممكن است    تهپرداخكارآيي  سابقه   افزايش بي 

به بروز كشمكش بين ناشران و استفاده كنندگان پول الكترونيكي از يك            افزايش يافته و    
 ). ,۱۹۹۶Tanaka(سو و بانكهاي مركزي كشورها ازسوي ديگرمنجرگردد 

 رايج نبودن آن است كه اين امر در         و  نبودن قانوني, ويژگي ديگر پول الكترونيكي   
پول الكترونيكي  , ر اين عالوه ب . مقبوليت عمومي آن را كاهش مي دهد      , مراحل اوليه نشر  

مـستلزم حـضور فيزيكـي      , و ديگر وسايل مبادلـه امـروزي       مسکوکبر خالف اسكناس و     
 زيرا موجـودي پـول      .پرداخت كننده و دريافت كننده وجه براي قطعيت پرداخت نيست         

ــي  ــيالكترونيك ــد م ــبكهتوان ــق ش ــاي  از طري ــهه ــال  اي  رايان ــام انتق ــورت بهنگ ــه ص  ب
داخـت پـول از طريـق الکترونيکـي مزايـاي زيـادي دارد کـه         پر). , ۲۰۰۰Bootle(يابد

 :عبارتند از
 .انتقال الکترونيکي پول خيلي مطمئن تر، سريعتر و ساده تر از چک است -۱
 صرفه جويي در هزينه بانکداري      انتقال الکترونيکي پول به طور قابل توجهي باعث        -۲

 .شود مي

بـانکي، مـديريت بـانکي      انتقال الکترونيکي پول با ساده کردن پيگيـري عمليـات            -۳
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بهتري فراهم آورده و اين در حالي است که سرويس بهتري براي مشتريان فـراهم   
 .مي کند

چـك و   مـسکوک،   اسـكناس و    ,  اصلي پـول الكترونيكـي     هاي   ويژگي ،)۳(جدول  
ايران، مالزي، هند، تايلند، امارات     ( را در برخي از کشورهاي در حال توسعه          كارت بدهي 

بـه آن   )۳( ويژگي مهمي كـه در جـدول    .١نمايد ميه  ارائ ،۱۹۹۶ قبل از    هاي  در سال ..) .و
كالهبرداري  ,رداخت براي مقابله با مشكالت فني  توانمندي هر روش پ   , اشاره نشده است  

  پرداخت در رتبههاي پول الكترونيكي در مقايسه با ساير روش, از اين منظر. باشد مي... و
 .تري قرار دارد پايين

 

 چك و كارت بدهي, مسکوک  اسكناس و ، پول الكترونيكيهاي ي ويژگ-۳جدول 
ويژگي
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 بله هبل بله كم نا مشخص خير پول الكترونيكي

 بله خير بله متوسط گسترده بلهمسکوکاسكناس و 

 خير خير خير زياد محدود خير چك

 خير خير خير متوسط محدود خير کارت بدهي

 )Berentsen و۱۹۹۶: (مأخذ 

به طور کلي دو روش براي پرداخت پـول بـه صـورت الکترونيکـي جهـت انجـام                   
 از آنکه هرگونه تـراکنش مبادلـه        يکي روشي که در آن قبل     : مبادالت تجاري وجود دارد   

________________________________________________________ 
 بديهي است امروزه کشورهاي نامبرده به غير از ايران تحوالت چشمگيري در زمينه تدوين آيين نامه -۱

 .اند  پول الکترونيکي داشتهچک و خصوصاً
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بايد توسط سيستم تأييـد شـود و        ) شامل نام و رمز عبور    (پولي انجام شود، شماره کاربر      
دوم پرداخت پول به وسيله پول الکترونيکي که در ايـن روش نيـازي بـه اثبـات هويـت                    

  ).۱۳۸۲صنايعي، (کاربر براي سيستم در لحظه مبادله پول وجود ندارد
 

  مطرح در روش پول الکترونيکي مشکالت-۲-۲
روشي که براي انجام مبادالت تجاري با استفاده از پـول الکترونيکـي ذکـر شـد،                 

 پرداخـت مجـدد پـول       توانـد   مـي داراي يک مـشکل اساسـي اسـت و آن اينکـه بانـک ن              
 الکترونيکي هيچ تفاوتي با همـديگر       هاي  الکترونيکي را کشف يا جلوگيري کند، زيرا پول       

 مي توان يك شماره سـريال منحـصر        براي حل اين مشکل   .  به هم هستند   ندارند و شبيه  
به فرد را به هر پول الكترونيكي ضميمه كرد تا فروشنده پس از دريافت پول الكترونيكي                

ترونيكـي بـا شـماره      از مشتري با بانك ارتباط حاصل كرده و مطمئن شود كـه پـول الك              
فروشـنده بـراي انجـام هـر معاملـه          , بـا ايـن روش    .  پرداخت نشده باشد   سريال فوق قبالً  

کـرده و از آن  بايد با بانك ارتباط حاصل كرده و پرداخت مجـدد پـول را كـشف     , تجاري
 پرداخت مجدد پول    تواند  مي از اين گذشته روش شماره سريال با اينکه          .جلوگيري نمايد 

آن در آينده جلوگيري نمايد، زيـرا هـيچ         تواند از سعي براي انجام        را کشف کند ولي نمي    
راهي براي تشخيص اينکه آيا مشتري قصد فريب بانک يا فروشنده را دارد، وجود ندارد و 
اين حالت هنگامي پيچيده تر مي شود که پول الکترونيکي توسط چندين واسطه منتقل              

پـول   را بـراي     مزبـور اگـر مـشکل     ). ۱۳۸۰شريفي و آيـت،     (شده و سپس به بانک برسد       
الکترونيکي با شماره سريال در نظر نگيريم، اين روش داراي يک مـشکل اساسـي ديگـر                 
است و آن اينکه اين روش مهمترين خصيصه پول يعني اصل ناشناس ماندن مـشتري را                

به اين صورت که وقتي بانک، شماره سريال پولي را براي تـشخيص             . زير پا گذاشته است   
 بـا مراجعـه بـه ســوابق    توانـد  مـي فـت مـي کنــد،   پرداخـت مجـدد آن از فروشـنده دريا   
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ترونيکي با شـماره سـريال   ، پي ببردکه پول الک     پول الکترونيکي به مشتريان    هاي  پرداخت
 به کدام مشتري پرداخت شده است و بنابراين اجناسي که او خريداري کرده              مذکور قبالً 

 .ض داردرا حدس بزند، که اين با اصل محرمانه ماندن خريدهاي مشتريان تناق
 

  برقراري خاصيت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول الکترونيکي-۲-۲-۱
براي برقراري اصل ناشناس ماندن استفاده کننـدگان پـول الکترونيکـي، بانـک و               
مشتري به صورت مشترک بايد پول الکترونيکي و شماره سريال مرتبط بـه آن را ايجـاد                 

 و بنـابراين   الکترونيکي آن را عالمتگذاري کـرده     بتواند به روش     بانککه    طوري  به. نمايند
 از طـرف کـدام      مزبـور اما قادر به تشخيص اينکـه پـول         . قادر به تشخيص آن باشد    " بعدا

پيچيده  براي انجام اين عمل بايد از يک الگوريتم       . باشد  مين مشتري پرداخت شده است،   
مـشتري  ,  الكترونيكـي براي دريافت پول .شود  مياستفاده شود که در ادامه توضيح داده       

. انتخـاب خواهـد شـد      پول گزيند كه به عنوان شماره سريال      بر مي  يك عدد تصادفي را   
 بزرگ باشـد كـه احتمـال يكـسان بـودن آن بـا عـدد                 اي  اين عدد تصادفي بايد به اندازه     

به جاي فرستادن عدد تصادفي فوق .  صفر باشدتصادفي انتخاب شده توسط ديگري عمالً
بـر  , ي شـود  مـ ده  نامي ))كننده ضرب((در اينجا     يك الگوريتم خاص كه    مشتري, به بانك 

مـضرب نيـز يـك عـدد        (كنـد     ميروي عدد فوق اعمال كرده و حاصل را به بانك ارسال            
به روش  , كند  ميموقعي كه بانك شماره سريال ضرب شده را دريافت          ). باشد  ميتصادفي  

ن را بـراي مـشتري پـس مـي          را با كليد مخصوص خود عالمت گذاري و آ         ديجيتالي آن 
فرستد و بنابراين بانك هرگز نمي فهمد كه شماره سريال اصلي و يـا عـددي كـه در آن                    

توسط  مشتري كه شماره سريال اصلي عالمت گذاري شده را .چه بوده است, ضرب شده
معكوس الگوريتم ضرب كننـده را بـر روي آن اعمـال كـرده و               , بانك دريافت كرده است   

پـس از انجـام   . لي عالمت گذاري شده توسط بانك را به دست مي آوردشماره سريال اص  
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اين مراحل مشتري داراي پول الكترونيكي است كه توسط بانـك بـه صـورت ديجيتـالي                 
پول را بـه كـداميك از مـشتريانش         اين  اما بانك نمي داند كه      , عالمت گذاري شده است   

رب کننده چه عمليات ديگـري       حال بايد ديد که غير از الگوريتم ض        .پرداخت كرده است  
در اکثـر   ( هويت خود را به بانک اثبات کننـد          ابتدا الزم است تا مشتريان    . بايد انجام شود  

سپس بانک پول الکترونيکي را کـه بـه آنهـا           ). موارد از طريق رمز نگاري با کليد عمومي       
ونيکـي  پرداخت مي کند از حساب بانکي آنها کم کرده و رکوردي حاوي مقدار پول الکتر           

که به مشتري فوق پرداخت شده و شماره سريال ضرب شده معـادل آن را ذخيـره مـي                   
همچنين مشتري نيز رکوردي شامل شماره سريال اصلي پول الکترونيکي و عددي            . کند

نگهـداري ايـن     الزم بـه ذکـر اسـت کـه        .کنـد   که در آن ضرب شده است را نگهداري مي        
 .باشد ميل شرح داده خواهد شد، ضروري اطالعات مطابق روندي که براي پرداخت پو

 

   جلوگيري از پرداخت مجدد پول الکترونيکي-۲-۲-۲
در حالي که روش فوق اصل ناشناس ماندن را براي مشتريان فـراهم مـي کنـد و                  

 از توانـد  مـي ، اما هنوز بانـک ن نمايد مي مجدد پول هاي  بانک را قادر به تشخيص پرداخت     
زيـرا بـراي    . ط مشتريان يا فروشندگان جلوگيري کند     سعي براي پرداخت مجدد آن توس     

جلوگيري از پرداخت مجدد بايد نوعي ترس از تعقيب قانوني يعني همان چيزي که براي 
براي اينکه بتوان کسي که پرداخت مجـدد پـول        . بانکهاي واقعي وجود دارد را ايجاد کرد      

ايد به روشـي او را شناسـايي        الکترونيکي را انجام داده است تحت تعقيب قرار داد، ابتدا ب          
کرد و اين در حالي است که بايد همچنان ناشناس ماندن مشتريان هنگام پرداخت پـول                

خوشبختانه براي اين کار نيز الگوريتمي وجود دارد که در ادامـه توضـيح           . را رعايت نمود  
 .شود  ميداده 

کنـد کـه    نرم افزاري که براي اين عمل استفاده مي شود به اين صورت عمل مي               
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براي هر مشتري که در بانک حساب دارد يک مشخصه که منحصر بـه فـرد اسـت را در                    
خواهد به مشتري پرداخـت کنـد،         سپس براي هر پول الکترونيکي که مي      . نظر مي گيرد  

يک عدد تصادفي توليد کرده و آن را به عنوان کليد خصوصي براي رمزنگـاري مشخـصه          
 را بـا يـک قفـل دو         مزبـور  ادامه کليد خـصوصي      در. مشتري مورد نظر استفاده مي کند     

قسمتي مخصوص، رمز نگاري کرده و آن را همراه با مشخصه رمز نگاري شـده مـشتري،         
خاصيت قفل دو   . نمايد  ميبه پول الکترونيکي که مي خواهد به او پرداخت کند، ضميمه            

 قـسمت   قسمتي اين است که اگر پول الکترونيکي، مورد پرداخت مجدد قـرار گيـرد، دو              
از حالـت رمـز درآورنـد و بنـابراين مشخـصه              کليد خصوصي رمز شـده را      توانند  ميقفل  

که با آن رمزنگاري شده را از حالـت رمـز خـارج و هويـت وي را آشـکار کننـد                   مشتري،  
موقعي که مشتري مي خواهد پول الکترونيکي را خـرج کنـد و             ). ۱۳۸۰شريفي و آيت،    (

پول الکترونيکي فوق که مشخصه رمز شـده         فروشنده،آن را براي يک فروشنده بفرستد،       
اگر فرض شود که اين پـول اولـين         . مشتري به آن ضميمه شده است را دريافت مي کند         

فروشنده اطالعاتي را به پول اضافه مي کندکه بانـک را            باري است که پرداخت مي شود،     
ا بـراي بانـک     قادر به باز کردن يک نيمه از قفل دو قسمتي آن مـي کنـد و سـپس آن ر                   

 الکترونيکي چک مي کند کـه       هاي  ارسال مي کند و بانک نيز با مراجعه به اطالعات پول          
سـپس پـول    . نمايـد   مـي  پرداخت نشده باشد و نتيجه را براي فروشنده ارسـال            پول قبالً 

را در حساب بـانکي فروشـنده ذخيـره کـرده و رکـوردي حـاوي پـول            مزبور  الکترونيکي  
ک يک نيمـه از قفـل دو قـسمتي آن بـاز شـده اسـت را ذخيـره                    الکترونيکي فوق که اين   

 . نمايد مي
 بـه فروشـنده     را مجـدداً   پـول الکترونيکـي       ايـن  اگر مشتري سعي داشته باشد تا     

دو  ديگري پرداخت کند، فروشنده، اطالعاتي را به پول اضافه مي کند که نيمه ديگر قفل
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 تـا   نمايـد   مـي  ي بانـک ارسـال    سپس فروشنده اطالعات فوق را بـرا      . باز شود  قسمتي آن 
بانک با کنار هم قرار دادن دو قسمت قفل         .  پرداخت نشده باشد   بررسي کند که پول قبالً    

دو قسمتي فوق، کليد خصوصي که مشخصه مشتري با آن رمز شده بود را از حالت رمـز                 
بايد به اين نکته توجـه داشـت        . مشتري را آشکار مي سازد    آن  درآورده و بنابراين هويت     

 بـزرگ باشـندکه بانـک و        اي  بايد به انـدازه   مزبور  ه کليدهاي استفاده شده در الگوريتم       ک
نتوانند به هويت مشتري    ) تنها با يک قسمت از قفل دو قسمتي         (فروشندگان به تنهايي    

فروشندگاني که بخواهند عمل پرداخت مجدد را انجام دهند، همانند مشتريان       . پي ببرند 
 . خواهند شدبه طريقي مشابه شناسايي 

 

  پيامدهاي اقتصادي گسترش استفاده از پول الكترونيكي -۲-۳
 اي  نشر گستردة پول الكترونيكي با توجه به ويژگيهاي خاص آن، به طور گسترده            

 از ايـن رو، در ايـن        .ساير بازارها و متغيرهاي اقتصادي را تحـت تـأثير قـرار خواهـد داد              
 مالي  هاي  ، واسطه مبادالتكارآيي  نيكي بر   آثار احتمالي گسترش نشر پول الكترو      قسمت
بازارهاي مالي، اخذ ماليات و پول شويي به صـورت نظـری نـشان داده            ، بازار ارز،  و بانكها 
 . می شود

 

 مبادالت كارآيي  افزايش -۲-۳-۱
، افـزايش   گسترش استفاده از پول الكترونيكـي     يكي از مهمترين پيامدهاي مثبت      

ترونيكي بـه چنـدين طريـق بـه كارآمدترشـدن مبـادالت        پول الك.مبادالت است كارآيي  
 از آنجا كه هزينة نقل و انتقال پول الكترونيكـي ازطريـق             ،اول اين كه   :كمك خواهد كرد  

، پـول الكترونيكـي مبـادالت را        ي ارزانتـر اسـت    اينترنت نسبت به سيستم بانكداري سنت     
، كارمنـدان،   ، شـعب  رسومبانكهاي م   براي انتقال پول به روش سنتي      .ارزانتر خواهد نمود  
وسيـستمهاي مبادلـة الكترونيكـي مخـصوص      (ATM)دار خودكـار  دستگاههاي تحويل
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 بخـشي از  ،هاي سربار همة اين تـشريفات اداري        بسياري را نگهداري مي نمايندكه هزينه     
در حـالي كـه     . كارمزد نقل و انتقال پول و پرداختهاي كارت بدهي را تشكيل مـي دهـد              

 پـول الكترونيكـي بـه دليـل اسـتفاده از شـبكة اينترنـت موجـود و                 هزينة نقل و انتقـال    
  بسيار پايين تر بوده و شايد نزديك به صـفر اسـت            ،هاي شخصي استفاده كنندگان     رايانه

)(Tanaka ,1996. 
 از آنجا كه اينترنت هيچ مرز سياسي نمي شناسد، پـول الكترونيكـي          ،دوم اين كه  
تقال پول الكترونيكي در داخل يك كشور با هزينـة     هزينة ان  ،بنابراين. نيز بدون مرز است   

 هزينة بسيار باالي كنوني نقل و       ،در نتيجه  انتقال آن بين كشورهاي مختلف، برابر است،      
 به طور قابل ،انتقال بين المللي پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل يك كشور معين     

نترنـت و يـك بانـك     هـر شخـصي كـه بـه اي    ، سوم اين كـه .توجهي كاهش خواهد يافت   
 . از وجوه پول الكترونيكي اسـتفاده كنـد        تواند  مي به طور بالقوه     ، دسترسي دارد  ١اينترنتي
 پـول   ، در حالي كه پرداختهاي كارت بدهي به فروشگاههاي مجاز محدود است           ،به عالوه 

  .می سازد پذير الكترونيكي پرداختهاي شخص به شخص را نيز امكان
 

  و بانكها  ماليهاي  ـ واسطه۲-۳-۲
 طبق . بر مفهوم بازار كامل كالسيكها مبتني است،اساس نظرية واسطه گري مالي

 نظـام بـازار از      هـاي   گري مالي، براي برطرف كردن اصطكاك و كاستي          واسطه ،اين نظريه 
 بـه وجـود     ،جمله هزينة مبادله و اطالعات نامتقارن بين سرمايه گذاران و وام دهنـدگان            

  .آمده است
ه اين نظريه دربارة واسطه گري ديدگاه انفعالي دارد و توضـيح مناسـبي              از آنجا ك  

براي برخي واقعيتهاي صنعت مـالي بـه خـصوص رشـد شـتابان و فـوق العـاده نـوآوري                     

________________________________________________________ 
1 - Internet – Based Bank 
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 درصـدد  ،٢ و بـودي   ١، برخي از صاحب نظران ماننـد مرتـون        كند  مي اخيرعرضه ن  هاي  دهه
تصادي واسطه گري مـالي در طـي        به عقيدة آنها وظايف اق    . تكميل اين نظريه برآمده اند    

 .زمان نسبتاً ثابت بوده و ساختار نهادي بازار مالي براي انجام اين وظايف تكامل يافته اند               
 ، ضمن تقويت و بهبود عملكرد وظـايف آنهـا  ، مالي و بازار هاي   تعامل بين واسطه   ،در واقع 

 بـر ايـن نقـش        عالوه .سوق مي دهد  ) كاملكارآيي  (آل    نظام مالي را به سمت هدف ايده      
هاي مشاركت براي افراد نيـز        واسطه گري مالي در مديريت ريسك و كاهش دادن هزينه         

 با پيدايش پول الكترونيكي و گسترش روزافـزون بانكـداري           ،بنابراين.  اهميت است  داراي
در نظـام مـالي رخ      ) تجهيز و تخصيص منابع   ( تغييري در نقش سنتي بانكها       ،الكترونيكي
 در اين دوره نيز واسطه گري مالي ضرورتي گريزناپذير بوده           ،بارت ديگر  به ع  .نخواهد داد 

. دهندگان و وام گيرندگان فعاليت خواهند كرد        منزلة واسطه بين وام   ه  و بانكها همچنان ب   
 ساختار نهادي بازار مالي در جهت بهبود كـاركرد كـل بـازار و در نتيجـه ارتقـاي                    ،ليكن

مله تغييرات نهادي صنعت مالي كه به واسطة رشد از ج. تغيير خواهد نمودكارآيي سطح 
 رواج بانكداري   ،كننده اينترنت اتفاق افتاده و به طور فزاينده در حال گسترش است             خيره

 مهمترين ويژگي اين    . است ٣الكترونيكي و در نتيجه پيدايش بانكهاي مجازي يا اينترنتي        
عيت فيزيكي بانك يا مـشتري       موق ،نوع بانكها اين است كه در رابطه بين بانك و مشتري          

 عالوه بـر اينكـه زمينـة رقابـت بـين      ،وابستگي نداشتن به موقعيت فيزيكي .نقشي ندارد
بانكها را تغيير داده و نقش فاصلة مكاني از بانك را در هزينة نهايي عرضة خدمات بانكي                 

 مالي در اول اين كه امكان مبادلة خدمات:  دو پيامد عمده دارد،برد ميبه مشتري از بين 
 بانكهـاي مجـازي     ،بازارهاي خرد كشورهاي مختلف را فراهم مـي سـازد و دوم ايـن كـه               

________________________________________________________ 
1- Merton 
2-Bode  
3-Virtual or Internet-only Banks 
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، موقعيت فيزيكي خودشان را تغيير دهند، بدون اينكه تغييري در ارتباط خـود              توانند  مي
 بانكهـاي مجـازي در مقايـسه بـا بانكهـاي سـنتي              ، بنابراين .با مشتريانشان ايجاد نمايند   

 به سـرعت واكـنش     ،سبت به تغيير شرايط اقتصادي يا مقررات قانوني        ن ،انعطاف پذيرترند 
 ۱۹۹۷(  از كـشوري بـه كـشور ديگـر نقـل مكـان كننـد       تواننـد  مـي و دهنـد   مـي نـشان  

(Berentsen ,.  
 

 كالن اقتصادي هاي  ـ اثر۲-۳-۳
 در اين قسمت آثار گسترش نشر پول الكترونيكي بر بـازار ارز و بازارهـاي مـالي                 
 پول در جهـان  ۱ فرض مي شود كه پول الكترونيكي نمايندة   خاطر  بدين .شود   مي بررسي  

 ،پـول الكترونيكـي دالر    (واقعي بوده و برحسب همان پولهاي سخت انتشاريافته موجـود           
 .تواند با پول سخت معادل خود در هـر زمـان مبادلـه شـود                مي..) .پول الكترونيكي ين و   

 . پول جديدي نيـست ، يا ين جديد هستند    ،ر پول الكترونيكي به مفهومي كه دال      ،بنابراين
 پـولي اسـت كـه بانكهـا آن را بـا      ، در اينجا فرض مي شود كه پول الكترونيكي     ،از اين رو  

 ،ايجـاد كـرده و قابليـت تبـديل آن بـه پـول واقعـي                استفاده از پول واقعي به مثابة پايه      
  .تضمين شده است

 

 بازار ارز ) الف 
 از  . بالقوة افزايش بي ثباتي در بازارهاي ارز باشـد         ، عامل تواند  ميپول الكترونيكي   
 بايد يك نـرخ ارز و يـك بـازار ارز در             ، نمايندة پول واقعي است    ،آنجا كه پول الكترونيكي   

 بايـد   ، و جهان واقعي   اي   البته نرخهاي ارز فضاي رايانه     . وجود داشته باشد   اي  فضاي يارانه 
 ۲ بالفاصله نرخهاي ارز واقعي و مجازي ،راژ معامالت آربيت، در غير اين صورت.برابر باشند

________________________________________________________ 
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  .را برابر خواهند نمود
 : تفاوتهايي بين بازارهاي ارز واقعي و مجازي وجود خواهـد داشـت  ،با وجود اين 

 كارمزد معاوضه پول الكترونيكي برحسب يك ارز بـا پـول الكترونيكـي برحـسب ارز      ،اول
 از آنجا كـه در دنيـاي         دوم .واهد بود  كمتر خ  ، نسبت به كارمزد معاوضه پول واقعي      ،ديگر

 بر روي ديسك سـخت رايانـة خـود پـول الكترونيكـي              توانند  ميكنندگان   مجازي مصرف 
 اگـر ارزش يـك ارز در بـازار كـاهش يابـد،              ،چندين كـشور مختلـف را نگهـداري كننـد         

كنندگان به احتمال زياد به معاوضه شكل پول الكترونيكي آن ارز بـا شـكل پـول                   مصرف
 ،از ايـن رو  .نيكي ارز ديگري تمايل خواهند داشت كه باارزش تر و باثبات تر باشـد الكترو

اين امر از آن . انگيزة سفته بازي در بازار الكترونيكي ارز بيشتر از جهان واقعي خواهد بود
درواقـع  . ، عامـل بـي ثبـاتي نرخهـاي ارزگـردد          توانـد   مـي جهت داراي اهميت است كـه       

، كاهش ارزش اولية هـر ارز معينـي را شـتاب بخـشيده و               اندتو  ميفعاليتهاي سفته بازي    
 ١ بـه اصـطالح آثـار حبـابي       ، به عبارت ديگـر    .نوسانات معمول در بازار ارز را افزايش دهد       

 البته اگرانتظارات شركت كنندگان دربازار ازيكديگر مستقل باشـد          .، اتفاق بيفتد  تواند  مي
 اما اگـر انتظـارات      ،بازار كمك كند  افزايش تعداد شركت كنندگان ممكن است به تثبيت         

 احتمال وقوع آثار حباب گونه در بـازار         ،شركت كنندگان در بازار به يكديگر وابسته باشد       
 از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونيكي با جهان واقعـي پيونـد              ، بنابراين .افزايش خواهد يافت  

 بي ثباتي نـرخ     ، شركت گستردة افراد در فعاليتهاي سفته بازي ممكن است         ،خورده است 
 , Tanaka).١٩٩٦ (ارز را در پي داشته باشد 

 

 بازارهاي مالي ) ب
 در تجزيه و تحليلهاي اين قسمت فرض شده اسـت كـه             ،گونه كه بيان شد    همان 

________________________________________________________ 
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 در ازاي دريافـت     ،... نمايندة پول واقعـي اسـت كـه مؤسـسات بـانكي و             ،پول الكترونيكي 
ه اسكناس و مـسكوك بنـا بـه درخواسـت           اسكناس و مسكوك انتشار داده و تبديل آن ب        

 امكان دارد كه ناشران پول الكترونيكي نتوانند        ، با وجود اين   .مشتريان تضمين شده است   
ايـن  . به خوبي از عهدة تعهد قابليت تبديل پذيري آن بـه اسـكناس و مـسكوك برآينـد                 

وضعيت مشابه وضعيت بانكهاي خصوصي ناشر اسكناس در نظـام پـولي اسـتاندارد طـال                
 بديهي است اگر بانكي به اندازة پول واقعـي دريـافتي از مـشتريان خـود بـه                   .خواهد بود 

انتشار پول الكترونيكي اقدام نمايد و از محل منابع حاصل از تبديل پول واقعي بـه پـول                  
 همة تقاضاي مشتريان خود را براي اسكناس و مـسكوك           تواند  ميالكترونيكي وام ندهد،    

 از آنجـا كـه      ،لـيكن . ورشكستگي بانكها غيرمحتمل خواهد بود     ،در اين حالت  . پاسخ دهد 
 پـول نقـد خودشـان بـه         هـاي    بانكها فراتر از سـپرده     ، مرسوم بانكداري  هاي  همانند شيوه 

اعطاي وام به صورت پول الكترونيكـي خواهنـد پرداخـت، اگـر مـشتريان بانـك همگـي                   
بانـك توانـايي     ،همزمان براي تبـديل موجـودي پـول الكترونيكـي خـود مراجعـه كننـد               

 توانـد   مـي پاسخگويي به مشتريان را نداشته و درنتيجه ورشكسته خواهد شد كه اين امر              
  .به بروز بحران در بازارهاي مالي منجر گردد

 

  اخذ ماليات و پول شويي -۲-۳-۴
گسترش استفاده از پول الكترونيكي موجب بروز مشكالتي در زمينه اخذ ماليـات             

امكان سو ء اسـتفاده از پـول الكترونيكـي بـراي     . نيز مي گرددشويي   پولهاي و فعاليت
اهداف پول شويي به حدي باعث نگراني مقامات پولي كشورها شده كه در صدد محـدود                

در واقع ويژگي غير قابل رديابي بودن پول الكترونيكي،         . ساختن يا توقيف آنها برآمده اند     
 نامشروع و غير قانوني     هاي   و به فعاليت   فرار مالياتي و پول شويي را تسهيل نموده       فرآيند  

 .رونق مي بخشد
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در زمينه اخذ ماليات ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه آيـا بايـد بـر روي معـامالت                    
اينترنتي، ماليات بر فروش وضع شود؟ آيا چنين كاري امكان پذير اسـت؟ بـراي روشـن                 

راي فـروش   افزار از كشور مالزي ب     شدن اين موضوع فرض مي شود، يك عرضه كننده نرم         
. كنـد  مي در امريكا با يك مشتري در ژاپن مذاكره       ١نرم افزار خود با استفاده از يك سرور       

براي اين معامله كدام نرخ ماليات بر فروش و توسط چه كسي بايد به كار گرفتـه شـود؟                   
المللي در مـورد اخـذ ماليـات از          ين ب هاي  كشمكشالكترونيكي،  بنابراين با گسترش پول     

رسـد بـا بـازنگري در سيـستم            مـي  نظـر   اگرچـه بـه    .شـود   مي ونيكي تشديد تجارت الكتر 
ا از آنجـا كـه پـول الكترونيكـي          ، ام چيره شد المللي اخذ ماليات، بتوان بر اين مشكل         بين
گـذارد،   قابل رديابي بوده و هيچ سند معتبري براي تعقيب مأموران مالياتي باقي نمي            غير

، ساده نخواهـد  )مقررات مالياتي نيز صورت گيرد حتي اگر تعديالت الزم در      ( اخذ ماليات 
 . بود

 

  رشد و توسعه كاربرد پول الكترونيك و موسسات پرداخت الكترونيك در جهان -۲-۴
با وجود اينكه هنوز يك سيستم پرداخت الكترونيك با امنيت باال طراحـي نـشده         

 كـاهش   هـايي كـه پـول الكترونيـك در تـسهيل مبـادالت و              اما به خـاطر مزيـت     , است  
سسات منتشر كننده ؤكاربرد پول الكترونيك و رشد و توسعه م, مبادالتي دارد هاي هزينه

نشان مي دهد كه در      ،)۵( شکل . به خود گرفته است    اي  يندهاآن در اقتصاد نوين روند فز     
سـالها  در اکثرسسات پرداخـت الكترونيـك و پـول الكترونيـك         ؤ م ١٩٩٤-٢٠٠٤سالهاي  

  . دوره نسبت به ابتداي دوره رشد چشمگيري داشته اندگسترش يافته و در پايان
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  رشد و توسعه پول الکترونيک و مؤسسات پرداخت الکترو نيک-۵شکل

 Rivest, 2004: مأخذ      
 

  پرداخت الکترونيک در ايران-۲-۵
 هـاي   با وجود تـالش   . نظام پرداخت الکترونيکي ايران در مرحله بستر سازي است        

در اين  .قتصاد ايران از مزاياي اين پديده جديد بهره مند نشده استبه عمل آمده هنوز ا
پرداخت الکترونيکي و برنامه توسعه نظام پرداخت ايران ذکـر خواهـد             بخش نظام کنوني  

سپس تعامل پرداخت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي در ايران مورد بررسـي قـرار              ..شد
 .خواهد گرفت

 

 ترونيکي نظام کنوني پرداخت الک-۲-۵-۱
 :ارکان نظام کنوني پرداخت الکترونيکي ايران به شرح زير است

 :اتاق پاياپاي چک -۱
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 شعبه در کشور وجـود دارد، امـا         ۱۵۰ در بانک مرکزي و      ١مراکز تسويه چک  
 روز و بيـشتر طـول       ۱۵هيچ يک از آنها مکانيزه نيستند و مبادله چک ها تا            

 .مي کشد
 

 : مبتني بر کارتهاي پرداخت -۲
 

 ميليـون کـارت بـدهي از     ۵/۲ در حال حاضـر، بـيش از         : بدهي هاي  رتکا) الف
دژپـسند و   (سوي بانکهاي تجـاري و بانـک پارسـيان منتـشر شـده اسـت              

 .)۱۳۸۳سلماني، 
 

 هاي  برخي مؤسسات خصوصي اقدام به انتشار کارت: غير بانکيهاي کارت) ب  
رکت شـ )) سـايپا کـارت   ((ايز ايـران و     )) ثمين کارت ((خريد کرده اند که     
 منتشر شده بـراي     هاي  کارت).۱۳۸۳دژپسند،(باشند  ميسايپا از جمله آنها     

هنـوز از  .مبادالت داخلي اسـت و مبـادالت خـارجي را در بـر نمـي گيـرد       
 هـاي  پرداخـت  .شـود  المللي در ايـران اسـتفاده نمـي     بدهي بينهاي کارت

ي مبتني بر کارت در ابتداي راه است و سهم اندکي ا ز مبادالت شبکه بانک
 .را در اختيار دارد

 

 :شبکه شتاب -۳
 هـاي   روي خط ملي است و خدمات مربوط به پرداخـت کـارت       ،شبکه شتاب 

 ايـن شـبکه   هـاي  دارندگان کارت .بدهي داخلي را بين بانکها تسويه مي کند
در مرحلـه   .  ساير بانکهاي عضو، پول نقد برداشـت کننـد         ATM از   توانند  مي

 به يکديگر وصـل شـود تـا دارنـدگان            افراد ٢ POSدوم اين طرح قرار است،      

________________________________________________________ 
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 بانکهاي عضو شـتاب، کـاال و خـدمات          هاي  کارت بتوانند با استفاده از شبکه     
 ).۱۳۸۳دژپسند،( خريداري کنند

 ج

 :سيستم تسويه بين بانکي مبادالت ارزي -۴
 

 روي خط بين شعبه     RTGS ۲ به صورت    ١اين سيستم با استفاده از سويفت     
د و بانک مرکزي نقش تـسويه کننـده را          کن  مرکزي بانکهاي تجاري عمل مي    

 .بر عهده دارد
 

 :يچ عمليات خرد بانکي و بين بانکييشبکه سو – ۵
 

 بـين شـعبه     ، کار مـي کنـد و در حـال حاضـر           ATMاين سيستم از طريق     
مرکزي دو بانک تجاري به صورت آزمايـشي در حـال اجراسـت و در آينـده                 

 .نزديک به ساير بانکها گسترش مي يابد
 

 :ويفتشبکه س -۶
 

شبکه .بانک مرکزي و ساير بانکهاي ايران از شبکه سويفت استفاده مي کنند           
 نظام پرداخت است و شـتاب را        هاي   در حال توسعه زير ساخت     ،بانکي کشور 

بنـابراين شـبکه سـويفت سـتون        .  اجرا مي کنـد    RTGSبه عنوان بخشي از     
 .فقرات اين زير ساخت است

 

  يران برنامه توسعه نظام پرداخت ا-۲-۵-۲
بانک مرکزي، طرح اصالح زير ساخت پرداخت کشور را در دستور کار خـود قـرار                

  :اين طرح سه مرحله دارد .داده است

________________________________________________________ 
1 – Swift 
2 – Real Timer Gross Settlement 
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 مطالعه امکان سنجي -۱
  مورد نيازهاي تهيه سيستم -۲

 نصب تجهيزات و راه اندازي سيستم -۳

 به طوري   .شود   مي  پياده سازي    ۲۰۰۶پيش بيني شده است که اين طرح تا سال          
، پيـاده سـازي کامـل       ۲۰۰۴ بـراي دسـامبر      SSSS١  و RTGSده سازي کامـل     که پيا 
ACHو پياده سازي کامـل شـبکه ملـي پرداخـت بـراي دسـامبر       ۲۰۰۵  براي ژوئن    ٢ 
 اي  سيستم جديد پرداخت به گونه    ).۲۰۰۴بانک مرکزي،   ( برنامه ريزي شده است    ۲۰۰۵

ايـن  . مرتبط شوند  طراحي شده است که بانک مرکزي و بانکهاي تجاري با شبکه به هم            
 بدهي و اعتباري را در بر مي گيرد و در مراحل            هاي   و کارت  ATM، POSشبکه ابتدا   

 هـاي   پرداخـت بـا تلفـن همـراه و پايانـه     ،هاي اينترنتـي   براي پرداختاي  بعدي، دروازه 
 . تجارت الکترونيکي را شامل خواهد شدهاي پرداخت

 

  پرداخت و تجارت الکترونيکي در ايران-۲-۵-۳

 اجرايـي   هـاي   دسـتگاه .جارت الکترونيکي در ايران در مرحله بستر سـازي اسـت          ت
وزارت . ريزي و آماده سازي توسـعه تجـارت الکترونيکـي هـستند             مربوط، در حال برنامه   

 :اين طرحها عبارتند از .بازرگاني طرحهاي مختلف تجارت الکترونيکي را شروع کرده است        
يجاد مرکز پيشگام تجارت الکترونيک، طرح طرح امکان سنجي تجارت الکترونيک، طرح ا

ايجاد مرکز صدور گواهي ديجيتال، نقطـه تجـاري ايـران، شـبکه جـامع اطـالع رسـاني                   
توسـعه تجـارت    . بازرگاني کـشور و طـرح استانداردسـازي کـاال، خـدمات و فعاليـت هـا                

 نظام پرداخت . الکترونيکي در ايران بدون توسعه نظام پرداخت الکترونيکي ممکن نيست         

________________________________________________________ 
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اي طراحي شـود کـه    اين نظام بايد به گونه    .سازي است  الکترونيکي ايران در مرحله آماده    
. عالوه بر انجام عمليات بانکي الکترونيکي، توسعه تجارت الکترونيکي را پـشتيباني کنـد             

 و پـول    ١هاي بدهي، چک الکترونيکي، کيف الکترونيکي       معرفي و ترويج استفاده از کارت     
 پرداخت الکترونيکي مبتنـي بـر   هاي و سيستم عه بانکداري اينترنتي، توس۲ نقد ديجيتال

 ايجـاد مرکـزي روي      ،POS و   ATMتلفن همراه امکان دسترسي اينترنتي بـه خـدمات          
 هـاي    بـدهي و راه انـدازي دروازه       هاي  خط و به هنگام براي نظارت و اطالع رساني کارت         

نک و قابليـت يکپارچـه سـازي         اعتباري همان با   هاي  خريد ويژه هر بانک از طريق کارت      
 . نظام جديد پرداخت کشور استهاي آنها، اولين گام

شبکه بانکي بايد براي .  از الزامات بانکداري الکترونيکي است    RTGSراه اندازي   
 اي  نظام پرداخـت بايـد بـه گونـه        . استفاده از سويفت مبتني بر اينترنت، بستر سازي کند        

 داخلي شرکت هـا و نظـام        هاي  ونيکي با تراکنش   پرداخت الکتر  هاي  طراحي شود تا روش   
پوشش معامالت اوراق قرضه و سهام از ديگر اقدامات اساسي          . مالياتي دولت همسو باشد   

 اي   الکترونيکـي بايـد بـه گونـه        هـاي    پرداخـت  هاي   اعتباري و ساير روش    هاي  کارت.است
 بايـد   منظـور   دينب. لمللي را شامل شود   طراحي و توسعه يابند که مبادالت داخلي و بين ا         

 هـاي   دسـتگاه .  اعتباري بين المللي نيز در داخل فراهم شـود         هاي  امکان استفاده از کارت   
ي همانند بـولرو  هاي  عمل کنند تا امکان استفاده از خدمات شرکت        اي  اجرايي بايد به گونه   

 تجاري و براي جايگزيني اسناد اعتبـاري بـانکي روي           هاي  براي انتقال ايمن اسناد و داده     
 . روي خط فراهم شودهاي ط و مؤسسات پوشش دهنده مديريت ريسک پرداختخ

 

  نتيجه گيري -۳
عنـوان   بـه پـول الکترونيـک    بانکـداري الکترونيـک و    ،تجارت الکترونيک  اينترنت،

________________________________________________________ 
1 – E-Wallet 
2 – Digital Cash Money 
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 باشـند   ميتکوين    در سطح جهان در حال رشد و       اي  فزاينده  هزاره سوم با نرخ    هاي  پديده
وجـود   .فراگيـر شـوند    ويافتـه     توسـعه  ن آنچنـان کـه بايـد      اند در ايرا   ولي هنوز نتوانسته  

کـشورهاي   غيـره فاصـله ايـران و       فرهنگي و  اجتماعي، ،اقتصادي موانع فني،  مشکالت و 
بـودن  پـايين   مديريتي و    بودن توان اقتصادي و   پايين  . نمايد  ميروز بيشتر    هديگر را روز ب   

عـدم   اينترنـت و   ابرات و ميزان صادرات غير نفتي کشور، انحـصار دولـت در زمينـه مخـ             
موبايـل، ميزبـاني     بـودن شاخـصهاي ضـريب نفـوذ تلفـن و           پايين   در اين بخش،  کارآيي  

بـاال بـودن     ،جهـان  کاربران اينترنت در ايران نسبت بـه کـشورهاي منطقـه و            اينترنت و 
بودن سرعت اتـصال بـه شـبکه،        پايين   مخابراتي و  هاي   اتصال به شبکه وهزينه    هاي  هزينه

 و نبـود  ) فيلترينـگ (خاطر اعمـال سياسـتهاي کنترلـي      ه  تفاده از اينترنت ب   ناکارآمدي اس 
سيستم جـامع پرداخـت الکترونيـک درکـشور، همگـي از عـواملي هـستند کـه موجـب               

بنـابراين  . انـد  تجارت الکترونيک گرديـده    اطالعات و آوري    فنمدي کشور در بخش     آناکار
 سازي فنـي و ب در جهت بـستر سهاي منا  ريزي  با برنامه  ،نامتخصص الزم است تا دولت و    

 جايگاه کنـوني ايـران را ارتقـا داده و          ،فراهم نمودن زمينه رقابت در اين بخش       حقوقي و 
 . بانکداري کشور بگشايند  جديدي را بر روي اقتصاد، تجارت وهاي دريچه
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 . ارديبهشت ماه.چاپ دوم
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 نامـه   مـاه ، بررسي اثرات پول الكترونيكي بر رفاه اجتمـاعي      ،)۱۳۸۳( ، نوروز ،كهزادي -٨
 . شماره دوم،خرداد ماه،تكفا
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 چکيده

اجــراي تجــارت و بانکــداري الکترونيــک مــستلزم بــسترهاي مختلفــي از جملــه 
 و قابل اجرا بـودن  ٣هاي تحت وب به سكو وابسته نبودن برنامه. افزاري است  بسترهاي نرم 

سـازي   هـاي سـربار ناشـي از مجـازي     ر تمام نقاط موجب كاهش هزينـه آن در اينترنت د  
گيرنده و همچنـين گـسترش        دهنده و سرويس    هاي سرويس   رونق برنامه . ها است   سيستم

كـارگيري   سـازي و بـه   ها با توانايي يكپارچه     دهنده  بانکهاي اطالعاتي قدرتمند در سرويس    
هـا جهـت      هـاي امـن و فـايروال        روشهاي رمزنگاري پيشرفته و همچنين استفاده پروتكل      

امنيـت اطالعـات و قابليتهـاي تهيـه پـشتيبان خودکـار از اطالعـات، موجـب آســودگي         
افـزاري بـيش از پـيش بـه مقولـه             شركتهاي بزرگ نـرم   . مشتريان و بانکداران شده است    

كـه در     طـوري   اند، بـه    ه  هاي تحت وب انديشيد     هاي عامل و برنامه     امنيت در توليد سيستم   
آنچه كـه   . افزارها ارتقاي كيفي مّد نظر قرار بوده است         ه جاي افزايش كّمي نرم     ب ۲۱قرن  

افزارهاي تجـارت و بانكـداري الكترونيـك          در سالهاي اخير مورد توجه توليدكنندگان نرم      
________________________________________________________ 
1- bijan_bidabad@msn.com 

 m_1347_8maf@yahoo.comريزي بانک ملي ايران  کارشناس اقتصادي اداره تحقيقات و برنامه -۲
3- platform 
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كـه بتـوان نـرم افزارهـا را بـا             طوري  المللي است، به    قرار گرفته، رعايت استانداردهاي بين    
گذاري توسعه داد و يا اينكه قابليتهاي تعـاملي دوسـويه و يـا                ه سرماي  هاي  كمترين هزينه 

طرح و استفاده از اسـتانداردهاي      . چندسويه را با ساير سيستمهاي اطالعاتي فراهم نمود       
  هاي مهم جهـاني شـدن كـسب و كارهـا اسـت و در عملكـرد سيـستم                    عمومي از زمينه  

مكانيزاسـيون تعامـل و     بانكداري ايران اين نگرش در حركـت آغـازين طرحهـاي جـامع              
هاي اطالعاتي كمتر مورد توجه قرار گرفته و در اكثـر             سازي در معماري سيستم     يكپارچه

حاالت بانكها به رغم دولتي بودن مانند جزايري جـدا از هـم در جهـت بهبـود و توسـعه                 
ضـروري اسـت جهـت همـاهنگي     . انـد  هاي بانكداري الكترونيـك خـود كوشـيده          سيستم

ن و اجراي سياستهاي يكپارچه سازي استانداردهاي اطالعات بانكي يـك  مند و تدوي   نظام
 .اتاق مشترك بين بانكي فعال جهت انجام اين مهم ايجاد شود

 

 تجارت الكترونيك

وسـيله آن كليـه محـصوالت اعـم از            تجارت الكترونيـك فرآينـدي اسـت كـه بـه          
دو خريـد   اتي و يا هري، مخابرا هاي ارتباطي رايانه محسوس از طريق شبكه     محسوس يا نا  
اي دارد و تنها محدود به مبـادالت و           تجارت الكترونيك مفهوم گسترده   . شود  و فروش مي  

شود، بلكه كليه تراكنشهاي مالي كه از طريق  تراكنشهاي انجام شده بر روي اينترنت نمي
 .دگير ميفرا  را  است هاي مخابراتي و ارتباطي رايانه شبكه

 

 )EDI(ها همبادله الكترونيكي داد
اسـناد   توان براي مخـابره الكترونيكـي مـدارك و          ها مي   از مبادله الكترونيكي داده   

 خريد، فاكتور، اعالميه حمل، تأييديـه وصـول كـاال و سـاير مكاتبـات                هاي  مانند سفارش 
ها   موضوع مبادله الكترونيكي داده   . استاندارد و بازرگاني بين طرفين تجاري استفاده نمود       

)EDI (   مطرح شد و به بيان چگونگي مبادله اطالعات بين شركتها و ادارات            ۱۹۶۰از دهه
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نمودن مكرر يك رشته اطالعـات       در ارتباطات تجاري سنتي بر پايه كاغذ، وارد       . پرداخت
مبادله الكترونيكي  ولي با استفاده از مشكالتي گردد، تواند موجب بروز يكسان و واحد مي

طـور كلـي      اين مشكالت بـه    يابد، اي كاهش مي    حظهطور قابل مال    ها اين مشكالت به     داده
 هزينه باالي نيروي كار -۳ كمدقت   -۲طوالني صرف زمان  -۱ :از عبارتند

تجاري عـادي ماننـد اسـتعالم        ها براي اسناد    آوري مبادله الكترونيكي داده     در فن 
ارك بارنامه، اعالميه وصول، فاكتور و مـد       قيمت، سفارش خريد، اصالحيه سفارش خريد،     

هـاي   ايـن مجموعـه   . آنها قالبهـاي اسـتاندارد پيـام الكترونيكـي تهيـه شـده اسـت               نظير
توليد مدارك كاغذي بـا      كه بدون تهيه و    سازد  مي قادر الكترونيكي، رايانه يك سازمان را    

وسـيله    به اين ترتيب، تالشي كه بـه      . نمايد يك سازمان ديگر ارتباط برقرار     رايانه واقع در  
گـردد، حـذف      صرف مي  حمل فيزيكي اين گونه اسناد     بندي و  دن، طبقه انسان براي خوان  

اسنادي كه براي آنها قالب استاندارد الكترونيكي تهيه شده يـا در دسـت تهيـه                . شود  مي
درصد از مكاتبات رسمي تجاري بين شركتها، مؤسـسات دولتـي، نهادهـاي          ۸۵. باشد  مي

 ١.دهد تشكيل مي راآموزشي و سازمانهاي غيرانتفاعي دركشورهاي صنعتي 
 :ها عبارتندار  سه جزء اصلي در ارسال ودريافت پيامهاي مبادله الكترونيكي داده

 ها ه استانداردهاي مبادله الكترونيكي داد •

 ها افزار مبادله الكترونيكي داده نرم •

  هاي ارزش افزوده شبكه •
 هطـرفين مـورد معاملـ     مبادله اسناد تجاري به شكل پيش ساخته و مورد توافـق            

استانداردهاي مبادالت . شده استهايي براي اين منظور تدوين د استانداروشود  ايجاد مي
هـاي     زيرا تركيب و مفهـوم داده      باشند  هاي ديجيتال مي     داده مبتني بر  الكترونيكي اساساً 

________________________________________________________ 
پژوهـشهاي   مؤسـسه مطالعـات و    انتـشارات   " ها تا تجـارت الكترونيـك       از مبادله الكترونيكي داده   "به    -۱

 . مراجعه شود)۱۳۷۸ (بازرگاني
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 :عبارتنداز بعضي ازاين استانداردها. نمايند تعيين مي مورد مبادله را
 لل سازمان م١استاندارد اديفاكت •

  در آمريكا٢)UCS(استاندارد ارتباطات يكنواخت  •
  در آمريكا٣)TDI(هاي تجاري  استاندارد مبادله داده •

 

 مدل فرآيند تجاري در تجارت الكترونيك
طور خاص، به عنوان      ها به   طور عام و مبادله الكترونيكي داده       تجارت الكترونيك به  

در . انـد     بيني شده   مانها طراحي و پيش   هاي عملياتي ساز    ابزاري براي ايجاد تغيير در شيوه     
اين فرآيند تنها حذف معامالت كاغذي مطرح نيست، بلكـه همچنـين ايجـاد تحـول در                 

 مبادلـه    در نحوه انجام معامالت سازمانها با طرفهاي تجاري و نيز پاسخگويي به معامالت           
هاي درون  باشد و اين خود موجب بازسـازي فرآينـد          ها نيز مورد نظر مي      الكترونيكي داده 

شود كه    وري و كارآيي زماني حاصل مي       در حقيقت باالترين سطح بهره     .شود  سازماني مي 
اجـرا  هاي كامل و تجزيه و تحليل فرآيندهاي درون سازماني            آوري پس از بررسي     اين فن 

. طور مداوم مورد بازنگري و بازسازي قرار گيرند شود و پس از برقراري آن نيز فرآيندها به
  .طور دايم اجرا شوند در سازمان به) BPR (٤ديگر مهندسي مجدد فرآيندهاعبارت  به

اي جهـت تـرويج صـحيح         فرآيندهاي عملياتي به عنـوان ضـابطه      مهندسي مجدد   
براي ايجاد يك مـدل فرآينـد       . تجارت الكترونيك در فرآيندهاي جديد ظهور كرده است       

 يكي از اين    ٥»راجر كالرك «طبق نظريه   . تجارت الكترونيك راههاي مختلفي وجود دارد     
ايـن  . ها، مدلي است كه بر پايه پنج مرحلـه متـداول در معـامالت عـادي قـرار دارد          مدل

________________________________________________________ 
1- UN EDI For Administration Commerce and Transport 
2- Uniform Communication Standard  
3- Trade Data Interchange  
4- Business Process Reengineering(BPR) 
5- Roger Clark 
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 :مراحل پنجگانه به شرح زير است
 

آوري اطالعات در مورد كاالها يا        اين مرحله مربوط به جمع    : مرحله پيش از قرارداد    -۱
 . باشد خدماتي است كه خريد يا فروش آنها مد نظر مي

وجـود    در اين مرحله يك رابطه رسمي بين خريـدار و فروشـنده بـه             : مرحله قرارداد  -۲
 . شود آيد و شرايط حاكم بر قرارداد مشخص مي مي

شـود،    در اين مرحله سفارش خريد داده و پردازش مي        : مرحله سفارش و پشتيباني    -۳
 قبول  شوند و امور پس از تحويل مانند بازرسي و          كاالها يا خدمات حمل يا ارائه مي      

 . شود موضوع قرارداد انجام مي
در اين مرحله تهيه فاكتور، صدور دستور پرداخت، پرداخت و : مرحله تسويه حساب -۴

 . پذيرد اعالميه حواله صورت مي
آوري و گزارش اطالعـات مـديريتي،         اين مرحله شامل جمع   : مرحله پس از پردازش    -۵

 . انبارداري و تجزيه و تحليل آمار تجاري است
 

توان تنها بـراي خودكـار كـردن          ترين سطح آن مي     الكترونيك را در پايين   تجارت  
فرآيندهاي موجود به كار برد ولي با اجراي بازسازي روشهاي كاري نحوه انجام كارهـا را                

ساختار سازماني دارد و موجـب كـاهش         روي يهاياين اقدام اثر  . توان منطقي ساخت    مي
كـردن   از آنجـا كـه خودكـار      . شـود   مات مي ها، افزايش سرعت و بهبود كيفيت خد        هزينه

دهـد، لـذا      فعاليتهاي سازمان الزاماً طرفهاي تجاري سازمان را نيز تحت تـأثير قـرار مـي              
مهندسـي مجـدد    عمليات مربوط به خودكار كردن فعاليتها و منطقي ساختن و تغييـر و              

بلكـه  . شود  انجام كار تنها محدود به ساختار و فرآيندهاي درون سازماني نمي          فرآيندهاي  
از چـارچوب سـازماني     دليل نياز به مشاركت در منابع اطالعاتي سيستمها           بهممكن است   

 . گيرد فراتر رفته و سراسر يك صنعت يا بخش را فرا
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 :براي تجارت الكترونيكي چهار مرحله متفاوت و كلي به شرح زير وجود دارد
 

است كه از طريـق آن      رابطي  اينترنت    كه در اين مرحله اينترانت و يا        مرحله ارتباط    .۱
 .گيرد ارتباط تجاري صورت مي

 

 مبتنـي بـر      تحـت وب   ١)GUI( رابـط گرافيكـي      ،اطالعات با مشتريان   مرحله تبادل  .۲
 دهنده و سرويس گيرنده و خطوط ارتباطي از نوع ديجيتـال و يـا آنـالوگ،                 سرويس

 .نمايد تسهيالت تبادل اطالعات را فراهم مي
 

 بـه اشـكال     بنـدي آنهـا      نحوه اجـراي معـامالت و طبقـه        مرحله در اختيار قراردادن    .۳
و همچنـين  .... و ٥G2G6 , C2A7 , C2C8 , B2A ،B2G2 , B2B3, B2C4 ,مختلـف 

 . باشد هاي پرداخت و نحوه تسويه حساب با آنها مي تعيين سيستم
 

هـاي    اسـتفاده سيـستم    با اي   يا چند سويه و چند اليه      ايجاد ارتباط دو سويه     مرحله .۴
در  ١٠آوري وب پويا و يا وب معنايي        ازطريق فن  )CRM (٩تباط با مشتري  خودكار ار 
 . شود  ميبا مشتريان فراهمجهت افزايش كارآيي تعامل اينترنت 

 

هاي تجارت الكترونيك، ايجاد سـازمانهاي الكترونيكـي          كارگيري شيوه   هدف از به  
بـدون  يريتي   موجب خواهد شد تا فرآيندهاي عملياتي، نظـارتي و مـد           ها  اين روش . است

ريـزي منـابع      هاي برنامـه    از طريق سيستم  هاي تجاري     ميان بخش در  استفاده از كاغذ را     
________________________________________________________ 
1- Graphical user interface 
2- Business to Government 
3- Business to Business 
4- Business to Consumer 
5- Business to Administration 
6- Government to Government 
7- Consumer to Administration 
8- Consumer to Consumer 
9- Customer Relationship Management 

10- Meaningful WEB 
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 ٢اي تـأمين    ، مـديريت زنجيـره    )CRM(، مـديريت ارتبـاط بـا مـشتري          )ERP (١سازماني
)SCM(   ٣، سيستم اجرايي ساخت) MES(    ٤، مديريت منابع انـساني) HRM (   و مـديريت

مقصود از خودكار كـردن گـردش كـار، حـذف           ابراين  بن .يابندرواج  )WFM (٥گردش كار 
آوري گردش كـار   بر اين اساس فن   . باشد  كاغذ در داخل سازمان مي    فرآيندهاي مبتني بر    

بايد به نحو مناسبي با تجارت الكترونيك تلفيق شود تا راه حل جامعي براي ايجـاد يـك                  
 .  نمايدكاغذ فراهمفرآيندهاي مبتني بر محيط تجاري بدون 

 

آوري اطالعات و ارتباطات براي كامل شدن فرآينـدهاي   مهاي مبتني بر فن  سيست
كـه هريـك از    طـوري  عملياتي خودكار تجارت و بانكداري الكترونيك ضـروري اسـت، بـه         

ها وظايفي براي اجرا و نهايي شدن فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي بنگاه  سيستم
 . برعهده خواهند داشت

 

منظـور توليـد يـك محـصول يـا            ها به    اقتصادي با ساير بنگاه    ضرورت تعامل بنگاه  
خدمت و يكپارچگي و به مشاركت گذاشـتن منـابع اطالعـاتي دليلـي روشـن بـر ايجـاد                    

هاي مـديريت بـا مـشتري         سيستم. است) ERP(ريزي منابع سازماني      هاي برنامه   سيستم
) CRM (هــا و  يكننــده نارســاي در جهــت هــدف اســتراتژيك مــشتري مــداري و مرتفــع

از طرفي  . محدوديتهاي كانالهاي ديجيتالي توزيع محصوالت و خدمات به مشتريان است         
هـا فـراهم      توليد يك كاال يا خدمت در برگيرنده عوامل توليد است كه توسط ساير بنگاه             

اي و توليد كننـده نهـايي      شود بنابراين تعامل بين توليدكننده كاالها وخدمات واسطه         مي
سيـستم اجرايـي    . پـذيرد   صورت مي ) SCM(اي تأمين     يريت زنجيره از طريق سيستم مد   

________________________________________________________ 
1- Enterprise Resource Planning 
2- Supply Chain Management 
3- Manufacture Executive System 
4- Human Resource Management 
5- Workflow Management 
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 اجرايـي    آوري اطالعـات در اليـه       هاي مبتني بر فن     يكي ديگر از سيستم   ) MES(ساخت  
است كه نشان دهنده اطالعات فرآيندهاي توليد يك كاال از ابتدا تا انتهـاي خـط توليـد                  

ن عامـل كليـدي در توسـعه و         عنـوا   و نهايت اينكه نقـش نيـروي انـساني بـه          . خواهد بود 
روز بـودن و در دسـترس بـودن           رو بـه    گسترش بنگاه بـر كـسي پوشـيده نيـست، ازايـن           

هـاي نـوين و يكپارچـه مـديريت منـابع             ترين اطالعات كاركنان از طريق سيـستم        جزيي
، قواعد پـردازش    )WFM(سيستم مديريت گردش كار     . پذيرد  صورت مي ) HRM(انساني  

دهـد   كند و به اين ترتيب امكـان مـي   مها و اطالعات را معين مي  و مديريت مسيريابي پيا   
كننـدگان    هـايي بـه شـركت       ممكن اسـت نقـش    . كنندگان مشخص شود    كه نقش شركت  

واگذار و قواعـد مناسـبي بـراي مـسيريابي اطالعـات و پيامهـا بـين افـراد و پايگاههـاي                      
هـاي كـاربردي،       رابـط  افزارهاي گردش كار، معموالً همـراه بـا         نرم. دگرداطالعاتي تعيين   

شـوند تـا نقـشها و قواعـد           نويسي و ابزار توسعه كاربرد و زبان نوشتاري عرضه مـي            برنامه
افـزار، از     توان ند با استفاده از ويژگيهاي رديابي نـرم          مديران مي . مسيريابي مشخص شود  

هايي كه در آنهـا سيـستمهاي گـردش كـار بـا سيـستم                 زمينه. خبر شوند  وضعيت كار با  
تداركات، تهيه صورتحساب، امور    : اند عبارتند از     الكترونيك با موفقيت تلفيق شده     تجارت

رود روند ادغام سيستمهاي داخلـي گـردش    انتظار مي. پشتيباني، فروش، سفارش و غيره  
هاي خارجي تجارت الكترونيك به علت كوچكتر شدن شـركتها و افـزايش               كار با سيستم  

 در بعضي موارد، طرفهاي تجاري، استفاده از مبادلـه          .كارآيي آنان جنبه عمومي پيدا كند     
هـايي بايـد لزومـاً        چنـين سـازمان   . كننـد   ها را به سـازمان تحميـل مـي          الكترونيكي داده 

آوري گـردش كـار را بـا     فرآيندهاي داخلي خود را بازسازي كنند و در صورت امكان فـن     
گـردش كـار را     . م كننـد  شود، ادغا   تجارت الكترونيك كه در حيطه سازماني آنها اجرا مي        

طور كامل با تجارت الكترونيك ادغام كرد، چرا كه معامله بازرگاني خـود نـوع                 توان به   مي
 . خاصي از گردش كار است
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 اينترنت 
صورت فيزيكـي     شود كه اوالً به     ها گفته مي    اي از شبكه    اينترنت عموماً به مجموعه   

رتباط برقرار كنند و منابع اطالعـاتي را        توان ند با يكديگر ا      ثانياً مي .  هستند  به هم متصل  
تحـت پروتکـل واحـد ويـا پروتکلهـاي سـازگار بـا هـم                با هم به اشتراك بگذارند و ثالثاً        

 . صورت يك شبكه واحد عمل نمايند به
 موجـود در    هـاي  رايانـه هـا و      ، شبكه برقرار شود اي بتواند     براي اينكه چنين شبكه   

 :عمل كننداينترنت بايد به يكي از دو طريق زير 
 كارگيري زبان يكسان براي برقراري ارتباط با يكديگر به •
 كارگيري مترجم و مفسر مناسب براي درك زبان يكديگر  به •

صـورت   اينترنت براي كاربران خود امكان دسترسي به انواع اطالعات مورد نياز بـه     
ز اينترنـت   كـاربران بـا اسـتفاده ا      . كنـد   فراهم مـي   را… افزارها و   متن، صوت، تصوير، نرم   

اي از    ايـن تـسهيالت بـا اسـتفاده از مجموعـه          . كننـد توانند با يكديگر ارتباط برقـرار         مي
 . گيرد ها و ابزارهاي متنوع ارتباطي و مبادله كننده اطالعات صورت مي سرويس

اي از    تنهـا گوشـه   ١پست الكترونيك، انتقال فايل، پايانه راه دور، تور جهان گـستر          
  .باشد ها مي اين سرويس

صورت سرويس گيرنده يـا سـرويس دهنـده           نحوه شناسايي يک ايستگاه کاري به     
 :تواند به اشکال زير باشد درمحيط شبکه محلي، شهري و يا جهاني مي

 

تـوان    هرکامپيوتر داراي يک نام است و در محيط شبکه مي         : ٢از طريق نام کامپيوتر    •
 .از طريق اين نام کامپيوتر، مورد نظر را شناسايي نمود

________________________________________________________ 
1- Word wide web (www) 
2- Host Name 
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هر کارت شبکه اسـتاندارد داراي يـک        : ١فرد کارت شبکه    از طريق شماره منحصر به     •
تـوان در محـيط شـبکه از طريـق ايـن              فردي است که مي     شماره شناسه منحصر به   

 .شماره شناسه کامپيوتر مورد نظر را شناسايي نمود

در محيط شبکه اينترنت هر کامپيوتر متصل بـه         : ٢از طريق آدرس پروتکل اينترنت     •
 حقيقي است که کامپيوترهاي ديگر در صورت عدم IPين شبکه جهاني داراي يک ا

 . دتوانند به اينترنت متصل شون  ميIPوجود اين شناسه، بر اساس نوع طبقه اين 
 

 ستره اينترنت گ
توان ميـزان توسـعه و گـسترش تجـارت و بانکـداري               هايي که مي    يکي از شاخص  

وسيله آن سنجيد، ميزان نفوذ اينترنـت اسـت،            به الکترونيک در يک کشور و يا منطقه را       
توان بر حسب سهم جمعيتي و ميزان نفوذ اينترنت، کشورها و منـاطق را                که مي   نحوي  به

درخصوص ميزان توسعه و گسترش تجارت و بانکداري الکترونيـک بـه طبقـات مختلـف              
افزايش تعداد  شكي نيست كه گسترش اينترنت و       . تقسيم نمود " پايين" و" متوسط"،  "باال"

كاربران موجب گسترش تجارت الكترونيكي گرديده است، اما اين بدان معني نيست كـه              
در . افزايش تعداد كاربران به همان ميـزان موجـب افـزايش تجـارت الكترونيكـي گـردد                

كشورهاي در حال توسعه كاربران اينترنتي كه در فعاليتهاي تجارت الكترونيكي دخالـت             
شايد اين امر به دليل بـازدهي كـم         . يانگين اين شاخص قرار دارند    دارند كمتر از سطح م    

سرمايه و پايين بودن سطح استفاده از كارتهاي اعتباري و فقدان محصوالت و خدمات و               
 . يا پشتيباني ضعيف باشد

 

 امنيت در اينترنت
 به عنوان يك پروتكل زيربنايي اسـت ولـي          TCP/IPارتباطات اينترنتي مبتني بر     

________________________________________________________ 
1- Media Access Address 
2- Internet Protocol Address (IP Address) 
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TCP/IP و  HTTP        اند و بـدون اسـتفاده از          با در نظر گرفتن مسائل امنيتي طراحي نشده
كسي ر شود و ه يت منتقل ميؤافزارهاي خاص تمام ترافيك اينترنت به صورت قابل ر     نرم

اي با استفاده     مرتكب شدن چنين حمله   . تواند آن را بخواند     كه ترافيك را مانيتور كند مي     
ايـن بـدين علـت اسـت كـه          . موجود، نسبتاً ساده است   ١ستهافزارهاي پي برنده به ب      از نرم 

براي مثال شماره كارتهاي اعتباري افراد هنگامي كه        . ٢اينترنت رسماً يك شبكه باز است     
تواند در دسترس ديگران      از آنها براي خريد از طريق اينترنت استفاده شود به سادگي مي           

خاذ شود و اطالعات آنها بـه صـورت         قرار گيرد مگر آنكه تدبيري براي محافظت از آنها ات         
 :براي يك ارسال امن بايد نكات زير رعايت شود. امن منتقل شود

 

 )٣محرمانه بودن. ( اطالعات تنها قابل دسترسي براي فرستنده و گيرنده باشد •
 )٤صحت. (اطالعات در طول زمان ارسال تغيير نكرده باشد •
 )٥اصليت. (ظر رسيده استگيرنده مطمئن شود كه اطالعات از فرستنده مورد ن •
 )٦غير ساختگي بودن. (فرستنده مطمئن شود كه گيرنده حقيقي و موثق است •
غيرقابـل انكـار    . (فرسـتد بـشود     فرستنده نتواند منكر ارسال اطالعـاتي كـه مـي          •

 )٧بودن
 

هـاي     الزم است از روشهاي رمزنگـاري، گواهينامـه        مذکوربراي رسيدن به اهداف     
، روشـهاي رمزنگـاري   بـه   در ايـن مقالـه      . يتـي اسـتفاده كـرد     ديجيتال و پروتكلهـاي امن    

، امضاي ديجيتال، مراجع صدور گواهينامه ديجيتال و همچنـين          هاي ديجيتال   گواهينامه

________________________________________________________ 
1- packet sniffing 
2- Open network 
3- Privacy 
4- Integrity 
5- Authenticity 
6- Non- fabrication 
7- Non- reputation 
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 . پردازيم ميطور خالصه  بهپروتكلهاي امنيتي 
 

 اري ها با رمزنگ محافظت از داده
 يـك پيغـام     طـور سيـستماتيك ترتيـب عناصـر         ترين شكل، به    رمزنگاري در ساده  

. دهد تا براي همه بجز گيرنده مورد نظر غيرقابل درك شود            را تغيير مي  ) كلمات، حروف (
روشهاي رمزنگاري و محصوالت گونـاگوني كـه ويـژه كاربردهـاي خاصـي ماننـد پـست                  

 . الكترونيك يا معامالت كارت اعتباري هستند، وجود دارند
نده و گيرنـده توسـط      در اين روش اطالعات توسط فرسـت       :رمزنگاري متقارن  •

رو بــه ايــن نــوع از  شــود، از ايــن کليــدي واحــد رمزنگــاري و رمزگــشايي مــي

يکي از معايـب ايـن نـوع     . الگوريتمهاي رمزنگاري، رمزنگاري متقارن مي گويند     

رمزنگاري در ارسال کليد محرمانه بـراي گيرنـده پيغـام جهـت رمزگـشايي آن                
سط افرادي غير از گيرنده واقعي      است، زيرا ممکن است اين کليد در بين راه تو         

محدوديت . همراه با پيغام ارسالي سرقت شده و آنگاه اطالعات، رمزگشايي شود          
ديگر در روش رمزنگاري با کليد واحد در عدم امکـان تـصديق و مـسئله قابـل                  

عبارت ديگر با ايـن روش چنانچـه پيغـام      باشد، به   انکار بودن فرستنده پيغام مي    
توان   مجاز تغيير يابد و همچنين منشأ ارسال پيغام را نمي         اصلي توسط فرد غير     

 .تشخيص داد
با توجه به محدوديتهاي امنيتي روش رمزنگاري متقارن،         :رمزنگاري نامتقارن  •

در ايــن روش بــراي رمزنگــاري و رمزگــشايي از يــک جفــت کليــد عمــومي و  
سـتنده  که، پيغام بعد از رمزنگاري توسط فر        طوري  شود، به   خصوصي استفاده مي  

 گيرنده با اسـتفاده از    . گردد  همراه کليد عمومي براي شخص مقابل ارسال مي         به
 کليد عمومي فرستنده وکليد خصوصي که نزد خود ميباشد اقدام به رمزگشايي           
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 . نمايد پيغام مي
در اين بخش جهت آشنائي بيشتر با هر کدام از روشـهاي رمزنگـاري مـواردي از      

 . دهيم تصر توضيح ميطور مخ انواع رمزنگاري را به
 

۱- (Data Encryption standard) DES 

DES    كنـد تـا پيغـام را         بـه عنـوان كليـد اسـتفاده مـي         ١ددعـ  - از يك رشته الفبا
 ابداع و به عنـوان يـك اسـتاندارد          ۱۹۷۷اين روش در سال     . رمزنگاري و رمزگشايي كند   

ه و گيرنـده هـر      ، فرستند DESمانند  ) متقارن(در يك سيستم تك كليدي      . پذيرفته شد 
اين كمبودها باعث ابـداع     . كنند  دو از يك كليد براي رمزگذاري و رمزگشايي استفاده مي         

دليل مشکالت امنيتي مـورد اسـتفاده         اين روش به  .  شد RSAيك روش دو كليدي با نام       
 . داده است3DES2نام  گيرد و جاي خود را به نسل جديدتر خود به قرار نمي

 

۲-RSA دو كليد عمومي و خصوصياري با و رمزنگ  
Adi Shamir, Len Adelman , Ron Rivest Drs     يـك روش نامتقـارن بـه نـام 

RSA                را ابداع كردند كه بـه جـاي اسـتفاده از يـك كليـد خـصوصي بـراي رمزنگـاري و 
متنـاظر آن اسـتفاده     ٤و يـك كليـد عمـومي      ٣رمزگشايي پيغامها، از يك كليـد خـصوصي       

 . روند  براي رمزنگاري و رمزگشايي پيغامها به كار ميهر كدام از اين دو كليد. كند مي
. كنـد   هر شخصي براي رمزنگاري پيغام از كليد عمومي گيرنده پيغام استفاده مي           

اين كليد عمومي از طريق پست الكترونيك يا سرور كليـدهاي عمـومي قابـل دسترسـي          
ـ              ده فـوق ارسـال     است و چون تنها براي رمزنگاري و نه رمزگشايي پيغامهايي كه به گيرن

________________________________________________________ 
1- Alpha numeric 
2- Triple Data Encryption Standard 
3- private key 
4- public key 
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پيغـامي كـه بـا كليـد        . شود، تبادل آن بدين طريـق مـانعي نـدارد           شوند، استفاده مي    مي
عمومي گيرنده رمزنگاري شود با كليد خصوصي وي كه تنها در دست خود اوسـت قابـل        

توان استفاده كرد تا پيغامهـاي امـن    بنابراين از مجموعه اين كليدها مي . رمزگشايي است 
ها   اين روش حفاظت از داده    . دون مشكل تبادل اين كليد رد و بدل كرد        را با هر كسي و ب     

بـراي  . دهـد  دهد ولي هنوز كاري براي تـصديق هويـت انجـام نمـي      را به خوبي انجام مي    
هاي ديجيتـال اسـتفاده      توان از گواهينامه    اطمينان از ارسال درست كليدهاي عمومي مي      

روش رمزنگـاري   . شـوند   داده مـي  كرد كه در بخش گواهينامـه هـاي ديجيتـال توضـيح             
 براي رسيدن به هدف صحت اطالعات از امضاهاي ديجيتـال نيـز             PGPجديدتري به نام    

 . كند استفاده مي
 

۳- (Pretty Good Privacy) PGP  

 IDE١ و RSA  ابداع شدوتركيبي از روشهايPhil Zimmermanاين روش توسط         
جـاد امـضاهاي ديجيتـال از طريـق رمزنگـاري           تواند براي اي     همچنين مي  PGP. باشد  مي

دهـد   اين كـار اجـازه مـي   . شوند، استفاده كند   كاراكترهايي كه در انتهاي پيغام اضافه مي      
كه حتـي يـك كـاراكتر از پيغـام      گيرنده پيغام را با امضاي آن مطابقت دهد و در صورتي      

م در مسير   شود كه پيغا    عوض شده باشد اين مطابقت وجود نخواهد داشت و مشخص مي          
 . دستكاري شده است

باشد و هـم       هم نام يك استاندارد رمزنگاري و رمزگشايي مي        PGPدر حال حاضر    
افـزار بـراي      ايـن نـرم   . ٢باشد  افزاري خاص براي پست الكترونيكي مي       نام يك محصول نرم   

________________________________________________________ 
1- International Data Encryption  

تـوان     و مـي طور رايگان در دسـترس همگـان قـرار دارد       هاي غير تجاري به     افزار براي استفاده    اين نرم   -۲
  . تهيه كرد\http:\\www.pgpi.orgآخرين نسخه آن را از آدرس 
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 آن برنامـه پـست      pluginسيستم عاملهاي متـداول تهيـه شـده اسـت و پـس از نـصب                 
تـوان بعـد از يـك بـار توليـد             سـپس مـي   . شوند  د روي رايانه اضافه مي    الكترونيكي موجو 

 را  PGPآنچه كه   . هاي عمومي و خصوصي، ارسال ايمن پيغامها را به راحتي آغاز كرد           دك
تواند داراي چنـدين امـضاي ديجيتـال          كند اين است كه يك پيام مي        منحصر به فرد مي   

 امضا شود و هـر شـخص ميـزان    تواند توسط بيش از يك شخص      باشد يعني يك نامه مي    
 . اطمينان خود را بيان كند

 

 ١هاي ديجيتال واهينامه گ
شـود    اي است كه به يك پيغام الكترونيكي اضافه مي          گواهينامه ديجيتال، ضميمه  

تواند تـصديق     براي مثال گواهينامه ديجيتال مي    . گردد  و براي مسائل امنيتي استفاده مي     
توانـد بـراي تـأمين        كند يا مي    است كه ادعايش را مي    كند كه فرستنده پيام همان كسي       

روش كـار  . كنـد، بـه كـار رود    ٢اي كه گيرنده بتواند با آن پاسـخش را رمزگـذاري        وسيله
خواهد يك پيام رمز شده ارسـال      گواهينامه ديجيتال بدين صورت است كه فردي كه مي        

 CAسپس . كند ميتقاضاي يك گواهينامه ديجيتال ) CA(٣كند، از يك مرجع گواهينامه
كند كه شامل كليد عمومي متقاضي و برخي          يك گواهينامه ديجيتال رمز شده صادر مي      

 كليد عمومي خودش را از طريق انتشارات كاغذي يـا          CA. اطالعات شناسايي ديگر است   
 . دهد اينترنت در اختيار همگان قرار مي

اهينامـه ديجيتـالي    كند تـا گو     گيرنده پيغام رمز شده از كليد عمومي استفاده مي        
 صادر شده است و     CAچسبيده شده به پيغام را رمزگشايي كند و تعيين كند كه توسط             

________________________________________________________ 
1- digital certificates 
2- encode 
3- certificate Authority 
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سپس كليد عمـومي فرسـتنده و اطالعـات شناسـايي نگهـداري شـده در گواهينامـه را                   
 . تواند يك پاسخ رمز شده بفرستد با اين اطالعات گيرنده مي. آورد دست مي به

اي در ارتباطات   است زيرا به عنوان واسطهاساسييند  در اين فرآCAمسلماً نقش 
اي مانند اينترنت، اين مدل سه گروهـه          در شبكه بزرگ و پيچيده    . كند  دو گروه عمل مي   

الزم است زيرا دو گروه خاص ممكن است نتوانند به تنهـايي در مـورد يـك روش مـورد                    
. طمـئن داشـته باشـند   اعتماد به توافق برسند ولي با اين وجود بخواهنـد يـك ارتبـاط م      

 هويت و صـداقت هـر دو گـروه را بـا             CAكنند و      اعتماد مي  CAبنابراين هر دو گروه به      
طور ضمني بـه گـروه ديگـر          كند و هر گروه به      هاي آنها تصديق مي     امضا كردن گواهينامه  

 . كند اعتماد مي
 

 :امضاي ديجيتال •
شـده   به يك پيـام پيوسـت     داده اي كه    . "است اين صورت تعريف شده    امضاي ديجيتال به  

". صـحت و جامعيـت پيـام را احرازكنـد          است به نحوي كه گيرنده بتواند هويت منبـع و         
گونـه   آن را اين   مورد امضاي ديجيتال داده است،      در پيشنهادهايي كه در    EUكميسيون  
اي   شكل ديجيتال يا شكل الصاقي يـا منطقـي كـه بـا داده              يك امضا در  . "كند  تعريف مي 

 يا داخل شده باشد بـه نحـوي كـه آن داده توسـط صـاحب امـضا بـراي                     متصل تركيب،
 :هاي زير را در برگيرد ها ارائه شده باشد و خواسته موافقت با محتويات آن داده

 يكتا و منحصر به صاحب امضا باشد )الف
 توانايي تأييد هويت صاحب امضا را داشته باشد )ب
روي منحصر به فـرد بـودن آن          بتواند كه صاحب امضا   اطالعاتي ساخته شده باشد    از )ج

 . كنترل داشته باشد
هرگونه  هايي پيوند خورده باشد كه بتوان با آنها و از طريق يك روش مشخص،               با داده  )د
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 . ها را كشف كرد تغيير در داده
يك امضاي ديجيتال نه تنها بايد نشان دهنده فرستنده منحصر به            براي اطمينان بيشتر،  

 ؟ه بايد بتواند نشان دهد پيام مورد دستكاري قرارگرفته اسـت يـا خيـر              فرد آن باشد، بلك   
براي اينكه تمامي شرايط امضاي ديجيتال محقق شود، الزم است افـراد مـشخص كننـد                

امـضاي الكترونيـك    . ؟شـود    و چگونه قانوني مي    ؟الزامات قانوني نوشتن يك امضا چيست     
يعنـي گـواهي بايـد توسـط يـك          . بايد بر مبناي يك گواهينامه رسمي كنترل شده باشد        

مرجع تأييدكننده تهيه شده و به ضميمه امضا باشد، تا بتـوان هويـت شـخص را تأييـد                   
بـه فـرد     منحـصر  و در ضـمن است، كه اين گواهي براي چه دوره زماني معتبر و اين  كند،

ايـن  . باشد و محدوديتهاي استفاده از گواهي و مسئوليت مراجع تأييدكننده را بيان كند            
و . كنـد   كس را به گواهي تعيين هويت تماس گيرنده فراهم مي          ضوع امكان اعتماد هر   مو

اي   شود كه فردي كه در حال استفاده از اسـم مـستعار تأييدشـده               در نهايت مشخص مي   
عنوان   به. اين گواهي ممكن است اطالعاتي را نيز ارائه كند        . باشد  است، قابل شناسايي مي   

 را بدهد و يا از طرف كارفرما اجازه شركت در قـرارداد را              مثال اجازه ديدن تعهدات مالي    
 . داشته باشد

سـت توسـط     ا رسميت شناخته شـود الزم    ه  در مجموع براي آنكه يك امضاي ديجيتال ب       
 :يك مرجع تأييدكننده با مشخصات زير مورد گواهي قرارگيرد

 .قابليت اطمينان آن اثبات شود )الف
 .آن محفوظ باشد سريع فعاليت كند و امكان لغو )ب
 .يد مشخص باشدأيهويت را گواهي كند و تعداد اشخاص مورد ت )ج
 .كارآزموده و منظم داشته باشد كارمندان صاحب صالحيت، )د
 .ضد تقلب و جعل استفاده كند سيستمهاي امنيت و از )ه
 .صاحب اعتبار باشد )و
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 .كند خص نگهداريهاي زماني مش شدگان را براي دوره يد صالحيتأيسوابق تمامي ت )ز
 ):CA(مراجع صدور گواهينامه ديجيتال •

به رغم رمزنگاري اطالعـات توسـط فرسـتنده و ارسـال كليـد عمـومي جهـت                   
رمزگشايي، يكي از نقاط ضعف كليد عمومي در اين است كه هويت فـرد ارسـال كننـده                  

 كه پيغام ممكن است در مسير ارسال بـه سـرقت            طوري  باشد به   پيغام قابل تشخيص نمي   
و يا اينكه اطالعات . رفته و اطالعات مورد نظر رمزگشايي و مورد سوء استفاده قرار گيرند    

رو فلسفه وجـودي مراجـع صـدور گواهينامـه            از اين . ديگري را براي گيرنده ارسال نمايد     
مراجـع صـدور    . باشـد   ديجيتال در جهت افزايش ضريب ايمني در محـيط اينترنـت مـي            

 كانال امني كليد عمومي را در اختيار افراد و سازمانها قرار            گواهي ديجيتال قبال از طريق    
دهند، و هرگاه پيغام رمز شده همراه با كليد عمومي فرستنده به مرجع صدور گواهي                 مي

ارسال گردد، آنگاه هويت فرد صادر كننده كليـد عمـومي تـشخيص و صـحت اطالعـات                  
رو گيرنده اطالعـات      گويند، از اين    كند كه اين فرآيند را گواهي مي        تأييد و آن را امضا مي     

بايست از  گواهي ديجيتال مي.دهد هويت فرستنده ، صحت و اصالت پيغام را تشخيص مي
هر گواهي داراي اطالعات شماره سـريال، تـاريخ         .  پيروي نمايد  X509استانداردي به نام    

 . باشد مي.........اعتبار، اطالعات كاربر، كليد عمومي و 
 :ر گواهينامه ديجيتال انواع مراكز صدو

كه وظيفه آن صدور گواهي ديجيتال براي مراكـز صـدور           : مركز صدور گواهي ريشه    .۱
 .باشد گواهي مي

كه از مركز صدور گواهي ريشه جهت صدور گواهي بـراي           : مراكز صدور گواهي ميانه    .۲
 .افراد مجوز دارند

ال به آنهـا    كه مراكز درخواست صدور گواهي ديجيت     : مركز ثبت نام گواهي ديجيتال     .۳
 .نمايند مراجعه مي
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هاي اسناد رسمي داراي مجوز از        بايست مانند دفترخانه    مراكز صدور گواهي ديجيتال مي    
 . قوه قضاييه باشند

 

 ) S-HTTP( امن HTTPو ) SSL(اليه سوكتهاي امن 
انـد كـه از يـك         بسياري از توليدكنندگان بزرگ محصوالت اينترنت، توافق كـرده        

 بـراي  Netsacpeكه توسط ) SSL (١به نام پروتكل اليه سوكتهاي امن     پروتكل رمزنگاري   
 از يك كليـد     SSL. ارسال اسناد محرمانه از طريق اينترنت ايجاد شده بود، استفاده كنند          

شـوند، اسـتفاده       ارسال مـي   SSLهايي كه از طريق اتصال        خصوصي براي رمزنگاري داده   
كنند و   پشتيباني ميSSL هر دو از Internet explorer , Netscape Navigator. كند مي

بسياري از وب سايتها از اين پروتكل براي گرفتن اطالعات محرمانه از كاربر مانند شماره               
 . كارتهاي اعتباري استفاده نمايند
 و پروتكـل    http ماننـد  Applicationهاي پروتكل سـطح       اين پروتكل كه بين اليه    

گيرد، براي جلوگيري از استراق سـمع، تحريـف           قرار مي  TCP/IP يعني   Transportاليه  
 Application در زيـر پروتكـل اليـه    SSLچـون  . كردن و جعل پيغام طراحي شده است 

 . رود كار  نيز بهFTP مانند Applicationتواند براي ساير پروتكلهاي اليه  گيرد، مي قرارمي
) S-HTTP(٢ امـن    HTTPهـا روي وب،       پروتكل ديگري براي ارسـال ايمـن داده       

 توسط  S-HTTP. باشد   استاندارد مي  HTTPاي از پروتكل      باشد كه نسخه تغيير يافته      مي
 شـركت  ۱۹۹۵ طراحي شد كه در سال Enterprise integration technologiesشركت 

Verifone    كه    در حالي .  آن را خريداري كردSSL         يك اتصال مطمئن بين يـك مـشتري 
)Client (    طـور امـن      تواند به   ه در طول آن هر مقدار داده مي       كند ك   و يك سرور ايجاد مي

صـورت     طوري طراحي شده است كـه پيغامهـاي جداگانـه را بـه             S-HTTPمنتقل شود،   
________________________________________________________ 
1- Secure socket layer 
2- Secure-http 
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توان به ديد تكنولوژيهاي مكمل و         را مي  S-HTTP و   SSLبنابراين  . كند  ايمني ارسال مي  
 . نه رقيب يكديگر نگاه كرد

دهند يكديگر و اطالعـات امنـي را كـه            اين پروتكلها به مشتري و سرور اجازه مي       
بـا اسـتفاده از روشـهاي رمزنگـاري و          . طور پياپي بين آنها جريان دارد، تصديق كننـد          به

 :امضاهاي ديجيتال اين پروتكلها
 

 . دهند يكديگر را تصديق كنند به مشتري و سرور اجازه مي •
وريها، فايلها يـا    دهد دسترسي به سرورها، دايركت      به دارندگان سايتهاي وب اجازه مي      •

 . سرويسهاي خاصي را محدود سازند
بين مـشتري   ) براي مثال شماره كارتهاي اعتباري    (دهند اطالعات حساس      اجازه مي  •

 . باشند كه براي افراد ديگر غيرقابل دسترسي مي و سرور مبادله شوند درحالي
ستند هاي تبادل شده بين مشتري و سرور قابل اعتماد هـ            كنند كه داده    تضمين مي  •

طور عمدي يا غيرعمدي تغيير كنند يـا          توانند بدون اينكه معلوم شود، به       يعني نمي (
 )خراب شوند

يك عنصر كليدي در برقراري ارتباطـات امـن در اينترنـت از طريـق پروتكلهـاي                 
SSL   يا S-HTTP هـاي    باشد كه در واقـع بـدون گواهينامـه          جيتال مي هاي دي   ، گواهينامه

. توان ند هيچ امنيتي را تضمين كننـد          نمي S-HTTP و   SSLديجيتال پروتكلهايي مانند    
 به منظور تبادل ايمن اطالعات بـين يـك مـشتري و يـك               S-HTTP و   SSLپروتكلهاي  

ـ      مثالً هنگاميكه يك مـشتري مـي      . اند  سرور طراحي شده   ت يـك  خواهـد از طريـق اينترن
حساب بانكي جديـد نزدبانـك افتتـاح كنـد، اطالعـاتي در مـورد خـود ماننـد نـام، نـام                       
خانوادگي، آدرس، تلفن و غيره را به فرم الكترونيكي كه سرور بانك در اختيـار وي قـرار                  

واضح است كه اين اطالعات بايد محرمانه باقي بمانند و          . كند  دهد، به بانك ارسال مي      مي
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 S-HTTP و SSLكه پروتكلهاي  در حالي. شود وتكلهاي باال استفاده ميبراي اين كار از پر
اند   به منظور تبادل ايمن اطالعات از هر نوعي بين يك مشتري و يك سرور طراحي شده               

 ويژه انجام عمليات بانكي و معامالت با كارت اعتبـاري طراحـي             SET و   STTپروتكلهاي  
 . اند شده

 

 ):STT( تكنولوژي مبادالت امن و) SET(الت الكترونيكي امن دمبا
يـك اسـتاندارد بـاز بـراي پـردازش          ) SET (١الت الكترونيكـي امـن    دپروتكل مبا 

، Netscape  ،Microsoftباشد كه با همكاري       معامالت كارتهاي اعتباري روي اينترنت مي     
Visa  ،Mastercard  ،GTE  ،SAIC،System Tersia   و Version   هـدف  .  ايجاد شده است
SET    كه معامالت با كارت اعتباري روي اينترنت با همان سادگي و ايمني كـه               اين است

براي حفظ محرمانه بودن معامالت طـوري تقـسيم         . گيرند، باشد   در فروشگاهها انجام مي   
شود كه فروشنده به اطالعات كاالي مورد تقاضا، قيمت آن و اينكـه آيـا پرداخـت آن             مي

 ه اطالعات نحوه پرداخت مشتري رانـدارد،      ولي دسترسي ب   دسترسي دارد،  شود،  مي تأييد
ا دارد ولـي دسترسـي      رصادركننده كارت اعتباري دسترسي به قيمت كاال         مشابه طوره  ب

هاي ديجيتال براي تصديق كردن   از گواهينامه SET. ا ندارد ربه اطالعاتي درباره نوع كاال      
 غيـره اسـتفاده   صاحب كارت، تصديق اينكه فروشنده با موسسه اعتبـاري ارتبـاط دارد و            

 . كند مي
 

 بانكداري الكترونيكو  تجارتمورد نياز درنرم افزارهاي 
اي   يكي از زيرساختهاي مهم و اساسي براي بانكـداري الكترونيـك ايجـاد برنامـه              

هـاي كـاربردي مـستلزم تجزيـه و تحليـل         توانمندي و قابليتهـاي برنامـه     . است كاربردي
يند عملياتي و محـدوديتها و بهبـود روشـها          درست نيازها و شناخت وضع موجود در فرآ       

________________________________________________________ 
1- Secure Electronic Transactions 
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هرچند در طراحي موفق يك برنامه كاربردي، تجزيه و تحليـل درسـت فرآينـد               . باشد  مي
باشد، اما موفقيت يك برنامه كاربردي مستلزم قابليـت و            عملياتي و بهبود روشها الزم مي     

. باشـد  گيـرد، مـي     ار مـي  افزار در توليد برنامه كاربردي مورد استفاده قـر          توانايي باالي نرم  
عنوان اركان اصـلي در       نيز به  ٢و بانك اطالعاتي   ١ها و قابليتهاي نوع سيستم عامل      توانايي

 نيـاز  افزارهـاي مـورد      نـرم  خـصوص در. شـوند   هاي كاربردي محـسوب مـي       تشكيل برنامه 
بخش خارجي بانك نيـز      افزارهاي بخش داخلي و     توان به نرم    بانكداري الكترونيك نيز مي   

  زبانهـاي برنامـه نويـسي در       گـروه سه   افزارهاي بخش داخلي بانك به در       نرم. ه نمود اشار
 بانكهـاي اطالعـاتي و     هـاي كـاربردي،     ي از برنامـه   يهـا  نمونه هاي كاربردي و    برنامه ايجاد

 را  بخـش خـارجي بانـك      نيـاز  افزارهاي مورد   نرم. شوند  بندي مي   طبقههاي عامل     سيستم
 . ين قسمت اشاره خواهيم نموددر ا طور مختصر به )مشتريان(
 

  :افزارهاي مورد نياز بخش خارجي بانك نرم
بانك به تمامي بخشهاي     Websiteباط با   تتوان ند از طريق ايجاد ار       مشتريان مي 

 افزار مرورگـر    نياز مشتريان، يك نرم    افزار مورد   تنها نرم . مورد نياز دسترسي داشته باشند    
 سيـستم عامـل   هول شركت ميكروسافت كـه همـرا  محص( Internet Explorer مانند٣وب

Windows  شود  ارائه مي( يا Netscape )  بايست  است كه مي   )محصول شركت ميكروسان
 . كند بيتي پشتيباني۱۲۸از رمزنگاري 

 

 هاي كاربردي نويسي مورد استفاده در توليد برنامه زبانهاي برنامه
 ٤گـرا   انـد از نـوع شـي        ار گرفتـه  نويسي كه اخيراً مورد توجه قر        زبانهاي برنامه  تمام

________________________________________________________ 
1- Operating system 
2- Database 
3-eb browser  
4- Object Oriented Programming 
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وسيله عملياتي كـه بـر روي آن          هر شي داراي ماهيتي است و رفتار هر شي به         . باشند  مي
ها   اي از كالس معيني از شي       هر شي در واقع نمونه    . شود تعريف شده و بالعكس      انجام مي 

 راً و اخيـ  delphi, c++, java: گرا هـستند عبارتنـد از   نويسي كه شي زبانهاي برنامه. است
1C≠ . 

بـا  تـوان     گرا مي   نويسي شي   وسيله زبانهاي برنامه    هاي كاربردي به    در طراحي برنامه  
. نمودايجاد  برنامه كاربردي را    ،  Class يا   Activexقطعات مختلف تحت عنوان     قرار دادن   

هاي كاربردي بانكداري الكترونيك با توجه به اينكه بايـد در سـطح اينترنـت و يـا                    برنامه
افـزار و نـوع       سـخت بـدون هيچگونـه وابـستگي بـه         بايست    رانت قابل اجرا باشند، مي    اينت

 .دهنده قابل اجرا باشند گيرنده و سرويس صورت سرويس و به) plateform(سيستم عامل 
 javascript ماننـد  ٢صورت پويا از زبانهـاي اسـكريپت    بهwebدر طراحي صفحات   

 توسـط شـركت مايكروسـافت    net. ت عنوانجديدي تحپلت فرم   اخيراً  . شود  استفاده مي 
 بـا قابليتهـاي     webهاي كاربردي تحـت       توليد شده است كه امكان طراحي تمامي برنامه       

هـاي    هاي كاربردي جهت رديابي و امكان وصل شدن تلفن          فراوان از جمله طراحي برنامه    
 هـاي كـاربردي   در طراحـي برنامـه   .همراه به اينترنت از ايـن طريـق فـراهم شـده اسـت      

به اين قسمت نيز  در. استفاده شود فرم   پلتالكترونيك سعي شده است كه از اين         بانكداري
 :هاي كاربردي مورد استفاده در بانكداري الكترونيك اشاره خواهد شد ي از برنامهيها نمونه

• JAVA :     نويسي قرن بيست و يكـم دانـست كـه            فرد برنامه   جاوا را بايد زبان منحصر به
 در Oak كانادايي بـا نـام      ٣ستم به سرپرستي جيمزگاسلينگ   توسط شركت ميكرو سي   

________________________________________________________ 
 زبان جديدي را نيز براي قرن بيست و يكم تحـت عنـوان   NET.كاري مايكروسافت با ارائه چارچوب    -۱

C≠   و .NET  ميكروسافت با ايجاد پلـت فـرم ايـن زبـان، از انحـصاري بـودن زبـان                   .  عرضه كردJAVA 
 ..محصول ميكرو سيستم جلوگيري کرد

2- script 
3- James Gosling 
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تغييـر نـام يافـت و در اختيـار      )Java( به جـاوا  ۱۹۹۵ طراحي و در سال    ۱۹۹۱سال  
گـرا بـودن از       يافته و همچنـين شـي       عدم وابستگي به سكو، ساخت    . عموم قرار گرفت  

 . ١باشد جمله خصوصيات اين زبان مي
• ASP.NET :    مايکروسافت با ارائهASP   صـورت     تر خود به     و زبانهاي قديمي.NET  در 

 برداشته  Onlineاي    قرن بيست و يکم قدم مهمي به سوي برنامه نويسي کامال حرفه           
برد، اکنون به برنامه اي کامال کارآزموده          بهره مي  VB.NET که از    ASP.NET. است

وجـب  و شي گرا براي توليد نرم افزارهاي وب تبديل شـده و بهبودهـاي زيـادي را م       
 NET.زبانهايي که از گذشته به ارث رسيده اند، نمي توانند به انـدازه              . گرديده است 

ابتکار عملي داشته باشند ، به همين علت مايکروسافت زبان جديـدي تحـت عنـوان        
C# بـــراي چـــارجوب .NETتهيـــه نمـــود ).ASP.NET Web Developer's 

Guide,2002 .( 
 

  بانكهاي اطالعاتي
هـاي كـاربردي بانكـداري الكترونيـك          در توليد موفـق برنامـه     يكي از اركان مهم     

هـاي   نـوع بانـك اطالعـاتي مـورد اسـتفاده در برنامـه       . باشد  قابليتهاي بانك اطالعاتي مي   
ــه  ــا اينترانــت ب ــر  صــورت  كــاربردي در ســطح اينترنــت و ي بانــك اطالعــاتي مبتنــي ب

قـرار  » يس دهنـده  سـرو «كه بانك اطالعاتي در يك        طوري  باشد، به   مي٢»دهنده سرويس«
» دهنده سرويس«به سمت   » ها  سرويس گيرنده « از سوي    ٣گيرد وتمامي پرس و جوها      مي

و از طريق مديريت بانـك اطالعـاتي عمليـات پـردازش شـده و آخـرين          . شود  هدايت مي 

________________________________________________________ 
 .Koffman, Elliot B نوشـتة  ""Programming With Javaجهت اطالع بيشتر مراجعه شود بـه   -۱

 .۱۳۷۸زاده قلزم، تهران، سيماي دانش،  ترجمه حسين ابراهيم
2- data base server 
3- query 
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اي   اين نوع از بانكهاي اطالعاتي از نوع رابطـه        . شود  اطالعات به بانك اطالعاتي افزوده مي     
)RDBMS(يكي ديگر از ويژگيهاي اين نوع از بانكهاي اطالعاتي مربوط است           . شندبا  مي١

 در آن   ٣هـاي تعريـف نـشده       كه مانع از ذخيره سـازي داده       به نحوي ٢ها  به يكپارچگي داده  
انواع بانكهاي اطالعاتي مورد استفاده در طراحي سيستمهاي سرويس دهنـده و            . شود  مي

  informix, Db2, Oracle, SQL server: عبارتند از٤سرويس گيرنده
 

 :SQL SERVERبانك اطالعاتي 
تـرين    يكي از قـديمي SQL SERVER بانك اطالعاتي SQLشيوه كاربرد عملي 

ايـن بانـك محـصول      . رود  كـار مـي    هباشد كه امروزه در سطح دنيا ب        بانكهاي اطالعاتي مي  
سـتفاده از   هايي كه در محيط وينـدوز بـا ا          بسياري از پروژه  . باشد  شركت ميكروسافت مي  

شوند و اطالعات زيادي بايد نگهداري و بازيـابي     افزارهاي ميكروسافت پياده سازي مي      نرم
طـوري كـه بـراي هـر بانـك         ها طراحي شده است بـه       اين بانك براي كار در شبكه     . شوند

موجود در آن بانك و يـا هـر فيلـد و            …  و viewاطالعاتي موجود در آن و يا هر جدول،         
هـايي    ل آن كاربرد خاصي تعريف و يا به كاربرهـاي موجـود اجـازه             ركورد خاص در جداو   

بـراي ايـن منظـور      . دهـد   خاصي براي اعمال تغييرات از جمله اضافه، تغيير، حـذف مـي           
 ۲۰۰۰ و يا ويندوز     NTتوان هم از كاربرهاي تعريف شده در سطح سيستمهاي عامل             مي

گردنـد    ايجاد مـي SQL SERVERاستفاده كرد و يا از كاربرهايي كه درون خود محيط 
 . استفاده كرد

 صرفاً يك محيط براي طراحـي اجـزاي مختلـف بانـك     SQL SERVERبانك اطالعاتي 

________________________________________________________ 
1- Relational database management system 
2- data integrity 
3- invalid data 
4- client integrity 
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باشد و براي ايجاد يك برنامه كاربردي با آن بايد رابط كـاربر               اطالعاتي و مديريت آن مي    
 C++ ،Visualسازي تحت وينـدوز ماننـد ويـژوال بيـسيك، ويـژوال       را با يك زبان برنامه

interdev دلفي ،  ،.NET ايجاد كرد و براي ارتباط با بانك اطالعـاتي از طريـق ايـن              …  و
 استفاده كرد كه در ادامه اصطالحات مورد نيـاز          ADO و   ODBCزبانها از امكاناتي مانند     

 بيـان  SQL SERVERشرح داده خواهند شد و سپس اجزاي يـك بانـك اطالعـاتي در    
 . شوند مي

 

هاي مختلـف از  و بانك اطالعاتي به صورت    ) GUI(ط گرافيكي   نوع ارتباط بين راب   
 . اشاره نمـود ADO.NET و همچنين 3JDBC، ODBC٢،  ADO١توان به  جمله آنها مي

 .كنيم در اين قسمت به توضيح دو مورد بسنده مي
 

  ODBC رابط

 افـزار  را از طريق يك نرم) Back- end( برقراري ارتباط بانكهاي اطالعاتي راه دور
)front- end (يك برنامه كاربردي توابع. كند فراهم مي ODBC   خوانـد و يـك    را فـرا مـي

پـردازش   ODBC راه انـدازي  . كنـد   را بارگذاري مـي    ODBC اندازي افزار راه   مدير نيز نرم  
دهـد و نتـايج را از بانـك            را ارائـه مـي     SQLگيرد و درخواسـت       ده مي فراخواني را بر عه   

، فـاكس پـرو،   power builder توسط محـصوالتي چـون   ODBC. گرداند اطالعاتي برمي
 و محصوالت ديگر مورد Microsoft Access، ويژوال بيسيك، دلفي بورلند، ++Cويژوال 

 ٤.گيرد استفاده قرار مي
________________________________________________________ 
1- Activex Data Object 
2- Open Database Connectivity 
3- Java Database Connectivity 

هايي كه به آن متصل هـستند         دهنده اي غير از سرويس     دهنده بانك اطالعاتي راه دور بر روي سرويس       -۴
 .ندقرار گرفته ا



  بسترهاي نرم افزاري تجارت و بانکداري الکترونيک
 

۸۹

  ADO رابط
اي،    براي ارتباط با انـواع بانكهـاي اطالعـاتي اعـم از بانكهـاي رابطـه                ADOروش  

باشـد و   تـر مـي    سريعتر و بهينهODBC و نسبت به رود كار مي  هب… اي، شي گرا و     شبكه
تـوان سـت بـا بانكهـاي           را كـه تنهـا مـي       ODBCيادگيري آن آسانتر است و محدوديت       

عنوان استانداردي براي ارتبـاط بـا بانكهـاي            به ADO. اي ارتباط داشته باشد ندارد      رابطه
 .  و اينترنت نيز پذيرفته شده استwebاطالعاتي از طريق 

 

 )OS (١ي عاملسيستمها
باشـد   افزار مي هاي كاربردي و سخت  عنوان رابط بين برنامه     به) OS(سيستم عامل   

ترين بخش در اجراي عمليات پـردازش اطالعـات در رايانـه محـسوب               اساسيعنوان    و به 
و بررسي امنيـت آن جهـت اجـراي بانكـداري           ) OS(انتخاب نوع سيستم عامل     . شود  مي

سـرويس  « زيرا هسته مركـزي در طراحـي يـك شـبكه             .الكترونيك بسيار ضروري است   
و همچنين نحـوه تخـصيص و مـديريت منـابع در اختيـار              » سرويس گيرنده «و  » دهنده

تـوان نـد در محـيط         از مهمترين سيستمهاي عامل كه مي     . باشد  مي) OS(سيستم عامل   
 :هاي اينترنت و اينترانت مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از شبكه

 
 

  Windows 2000 familyتمهاي عامل سيس) الف
  Linuxسيستم عامل ) ب
 Unixسيستم عامل ) ج
 )MacOS (٢سيستم عامل مكينتاش) د
 )Sun OS(سيستم عامل سان) ه

________________________________________________________ 
1- operating system 
2- Macintosh Operating System 
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  Windows 2000 family سيستم عامل -الف
 كه محصول شركت ميكروسافت windows 2000 familyانواع سيستمهاي عامل 

 :باشند عبارتند از مي
 

1-windows 2000 professional 
2-windows 2000 server 
3-windows 2000 advanced server 
4-windows 2000 datacenter server 

 

ــتثناي  ــه اس ــهwindows 2000 professionalب ــه در رايان ــاي   ك ســرويس «ه
عنـوان سيـستمهاي عـاملي        بهمزبور  گيرد ساير محصوالت      مورد استفاده قرار مي   »گيرنده

 . شوند نصب مي» سرويس دهنده« در هستند كه
كدام از اين سيستمهاي عامل در قابليتها و تواناييهاي آنها از نظر تعداد              تفاوت هر 

هاي تحت پوشش در شبكه و ميزان آدرس دهي فضاي ديسك سخت و همچنـين                 رايانه
 طور همزمان عمليات پردازش را انجام دهند،        تواند به   تعداد پردازشگرهاي مركزي كه مي    

 advanceتوان بر اساس اولويـت در ميـزان تواناييهـاي آن بـه ترتيـب       باشند كه مي مي

server, datacenter server و serverياد كرد  . 
هر چند كه نحوه كار كردن با اين سيستمهاي عامل به دليـل اسـتفاده كـردن از                  

امنيت و نفـوذ  وليكن از نظر ) user friendly(براي كاربران راحت ١)GUI(رابط گرافيكي 
 . گيرند پذيري اين نوع از سيستمهاي عامل با ترديد و شك مورد استفاده قرار مي

 

 Linux  سيستم عامل-ب
 نحـوي   ، بهباشد  ميunixسيستم عامل  Open Sourceتوسعه اين سيستم عامل 

راحتي بومي سازي شده و اكثر كشورهايي كه مايل به برقـراري              كه اين سيستم عامل به      
________________________________________________________ 
1- Graphical user interface 
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انـد و يـا در        اط تجاري با امريكا ندارند و يا از سوي اين كشور تحريم اقتصادي شـده              ارتب
هـاي عامـل      ها وشبكه خود حاضـر بـه اسـتفاده از سيـستم             جهت افزايش امنيت سيستم   

مزيت اين سيستم عامل در اين اسـت        . آورند  متعارف نيستند به اين سيستم عامل رو مي       
عبارت ديگر توليد کننـده خاصـي نداشـته و ايـن              که در انحصار هيچ شرکتي نبوده و به       

 كلي مزاياي سيستم عامل     طور  به. باشد  سيستم عامل تکامل يافته متخصصان مختلف مي      
Linuxطور اختصار در موارد زير برشمرد توان به  را مي: 

 روز رساني سريع  به •

 رايگان بودن  •

 سفارشي بودن اين سيستم عامل و كاهش مشكالت امنيتي •

 اع بودن سريع مشكالت امنيتيقابل دف •

 افزارها سازگاري با انواع سخت •
 

 بسترهاي حقوقي 
ايجاد  المللي و محلي سعي درتعريف،      طي سالهاي اخير سازمانهاي متعدد بين      در

 آنـسيترال   ۱۹۹۶در سـال     .انـد   و تبيين قوانين و قراردادهاي تجارت الكترونيكـي نمـوده         
 قـانون اعـضاي الكترونيكـي       ۲۰۰۱ در سـال     و،  قانون تجارت الكترونيك را تصويب كـرد      

كشورهاي مختلف توصيه كرده كه براي يكپارچه كردن قواعـد   تصويب شد، آنسيترال به
اين قوانين نمونه الگو برداري كنند، در كنار اين قـوانين   مربوطه به تجارت الكترونيك از

 وضع كند از آنها است تا اگر كشوري خواست چنين قانوني را راهنماهايي را منتشر كرده
 قواعد همـسان بـراي تبـادل        ١)ICC(المللي     اتاق بازرگاني بين   ۱۹۸۸درسال   .بهره گيرد 

يك نمونه قـرارداد از جملـه ايـن مـوارد را            . هاي الكترونيكي از راه دور را انتشار داد         داده
________________________________________________________ 
1-International Chamber of Commerce  
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 :شد شامل مي
ــاي     ــت طرفه ــشخيص هوي ــا ت ــا ب ــت پيامه ــال و درياف ــراي ارس ــت الزم ب مراقب

حمايت از پيامهاي مبادلـه      بررسي صحت پيام دريافت شده،     گواهي دريافت پيام،  تجاري،
 ازجمله مسائل حقـوقي كـه در      . ها  ذخيره سازي داده   نگهداري ركوردها و سوابق و     شده،

تعيـين رابطـه   :از  اهميـت اسـت عبارتنـد   دارايتجارت الكترونيكي براي طرفين تجـاري      
 المللـي، حـريم خـصوصي و         موارد اختالف بـين    المللي در   حقوقي و قراردادها، حقوق بين    

نقـش مراجـع     كننده، مسئوليت مـدني و قـراردادي،        مصرف ها، حمايت از    حمايت از داده  
ابعاد ملي و فراملـي، مـسائل مربـوط بـه آيـين دادرسـي مـدني و            گواهي الكترونيكي در  

ي اعتبـاري،   كارتهـا  ، پرداختهاي الكترونيك شامل پول الكترونيكي و        تجاري و ادله اثبات   
، نفـوذ بـر حـسابهاي بـانكي ديگـران، تخريـب اطالعـات،                 استفاده از كارتهاي بانكي     سوء

بازاريابي و تبليغات و رقابت مشروع شركتها، ارتكـاب تخلفـات عمـدي ازجملـه جعـل و                  
  ..…… بيمه و،نقل ها، مسائل مرتبط با ماليات، گمركات، حمل و سرقت داده

 ۲۰۰۱كه در اواخرسال و اينترنتي اي   با جرايم رايانهالمللي مبارزه كنوانسيون بين
شهر بوداپست به امضاي اعضاي اتحاديه اروپا و چهـار كـشور صـنعتي ديگـر                 ميالدي در 

 :باشد جهان رسيد شامل اهداف زير مي
هماهنگ كردن اركان تشكيل دهنده جرم درحقوق جزايي ماهوي داخلي كـشورها و              )۱

 ١سايبر اسپيسوسايل مربوطه در بخش جرايم 
فراهم آوردن اختيارات الزم در آيين دادرسي كيفري داخلـي بـراي جرايمـي كـه بـا                   )۲

اي ارتكاب مي يابند يا مـدرك مـرتبط بـا جـرم بـه شـكل                   هاي رايانه   سيستم استفاده از 
 . الكترونيكي است

________________________________________________________ 
عبارت ديگر تمـامي جـرايم    اي و اينترنتي است به  جرايم رايانهCyber spaceمنظور از بخش جرايم  -۱

 .شود ديجيتالي را شامل مي
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 . المللي تدوين سيستم سريع و موثر همكاري بين )۳
 :باشد اين كنوانسيون شامل چهار فصل مي

 

 استفاده از اصالحات )۱
 اقدامات داخلي كشورهاي عضو كه در اين فصل مسائل و موضـوعات قـانون مـاهوي،                )۲

اي يا مربوط بـه رايانـه را    هم جرم انگاري و هم ساير مسائل مربوطه درحوزه جرايم رايانه  
 تبط با جعل مر  ها،  اختالل در داده   اين جرايم شامل دسترسي غير قانوني،     . شود  شامل مي 

اي يـا     جرايم ارتكاب يافته با سيستم رايانـه       جرايم مربوط به حقوق پديدآورندگان،     رايانه،
 . باشد مي… اي كه به شكل الكترونيك است و ادله رايانه

مقـررات   اي عـالوه بـر   المللي درخصوص جـرايم سـنتي و رايانـه          همكاري متقابل بين   )۳
دسـتيابي    نـوع خاصـي از  در مـورد بحثي فصل سوم حاوي م. باشد مربوط به استرداد مي 

اي ذخيره شده است كـه نيـاز بـه همكـاري متقابـل نـدارد و                   هاي رايانه   فرامرزي به داده  
 فـراهم    را بين كـشورهاي عـضو     همكاري فوري ما   اندازي يك شبكه جهت اطمينان از       راه
 . آورد مي
د در معاهـدات    موضوعات پاياني كه با يك سري استثنائات خاص، موضوعات استاندار          )۴

 . كند شوراي اروپا را تكرار مي
 سيستم  خصوصجويي جرايم ارتكاب يافته در     موارد پي «بخشي از اين مواد آمده است      در

 ارتبـاط و    أداده ترافيك سرنخي براي جمع آوري مدارك بيشتر و رديـابي مبـد             اي،  رايانه
 .شود عنوان بخشي از مدارك جرم محسوب مي به

 

 اري الكترونيك ايرانبانكد در افزار نرم
 

 استفاده هاي عامل مورد سيستم
 بانكهـاي ايرانـي بـا       هاي محلـي شـعب      استفاده در شبكه   هاي عامل مورد    سيستم
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از تنـوع    ،)هاي يكپارچـه    سيستم(مكانيزه و اينترانتي      هاي بانكداري نيمه    توجه به سيستم  
ــه مــي  ــوان از برخــوردار اســت، ك ــاري DOS1 ت ــستگاههاي ك ــراي اي ــراي  Novel و٢ ب ب

 OS2،Unix ،Linux ،DB2 هـاي عامـل   تـوان از سيـستم   و همچنين مـي دهنده  سرويس
،Windows2000 Professional وWindows 2000 Serverنكته حـايز اهميـت   .  نام برد

هاي عامل مستقر در بانكهاي ايراني حتي در مورد بانكهاي دولتـي سـازگاري                در سيستم 
هـاي سـربار ناشـي از     ستفاده جهـت كـاهش هزينـه   هاي عامل مورد ا   در استقرار سيستم  

وجود يـك سـازمان نـاظر    . نگهداري و ايجاد يك سيستم تعاملي در بين آنها وجود ندارد   
آوري مكانيزاسيون كـه فقـط جنبـه ارشـادي نباشـد              مانند بانك مركزي بر بخشهاي فن     

 .ضروري است
 

 بانكهاي اطالعاتي مورد استفاده
هـاي كـاربردي شـعب بانكهـا در اكثـر            هاده در برنام  بانكهاي اطالعاتي مورد استف   

باشـد، و در سيـستمهاي متمركـز از           مـي ) هـاي داخلـي     در شـبكه   (DBF٣ مواقع از نـوع   
شود، اخيـرا از      استفاده مي  DB2 اي بزرگ مانند    بانكهاي اطالعاتي مورد استفاده در رايانه     

يريت بانك اطالعاتي   جهت افزايش قابليتهاي مد   )4RDBMS(ي  ا  بانكهاي اطالعاتي رابطه  
باشد اسـتفاده شـده    دهنده مي   نيز كه مبتني برسرويس    SQLSERVER و   Oracleمانند  
شـود، بـه رغـم        هـاي بانكهـاي ايرانـي مـشاهده مـي           طور مسلم در سيستم      آنچه به  .است

هـاي اطالعـاتي و انتقـال         تسهيالت فني شبكه شتاب در ارتباط با تعامـل بـين سيـستم            
حل  هاي بانكها، عدم هماهنگي در انتخاب يك راه دهنده ن سرويساطالعات و وجوه در بي

________________________________________________________ 
1- Disk Operating System  
2- Workstations  
3- Database of Foxpro  
4- Relational Database Management System  
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 .شود كلي و جامع مكانيزاسيون در بين بانكهاي ايراني مشاهده مي
 

 هاي كاربردي برنامه
توان به دو دسته تقسيم       هاي كاربردي مورداستفاده در بانكهاي ايراني رامي        برنامه

 :نمودكه عبارتنداز
 

 :هاي داخلي  شبكه هت نصب درهاي كاربردي ج برنامه )۱
 هاي كاربردي اكثرا توسط كارشناسان تجزيـه وتحليـل سيـستم و             اين نوع برنامه  

 بيـشتر زبانهـاي   . شركتهاي داخلـي طراحـي شـده اسـت         نويسان داخلي بانك و يا     برنامه
 ،Cاز فـاكس پـرو،    هـا عبارتنـد    ايـن نـوع برنامـه      نويسي مورد استفاده جهت ايجاد     برنامه

 افـزار،  وابسته به سخت(اي  وابسته بودن به سكوي رايانه. ٢ ASPويژال بيسيك، ،١پاسكال
هاي كـاربردي     از ويژگي اين برنامه    )فايلهاي برنامه  ساير  و يفايلهاي اجراي  سيستم عامل، 

 . باشد مي
 

 )تمركز هاي سيستم(هاي اينترانتي  سيستمهاي كاربردي مورداستفاده در برنامه )۲

 توسط يك شـركت     ٣افزاري  صورت يك بسته نرم     هاي كاربردي به   اين نوع از برنامه   
در اختيـار داشـتن     دليـل     واسطه داخلي براساس سفارش بانكها خريداري شده است و به         

Source افـزودن بـه امكانـات       و تغييـرات  اعمال اصالحات،  ، پس از بومي نمودن و      برنامه
دليـل تحـريم تجـاري        بـه . گيرد برنامه توسط كارشناسان داخلي، در اختيار بانكها قرارمي       

 از افـزاري و    افزاري و سـخت     توليدات نرم  ي در يآمريكا و انحصاري بودن شركتهاي آمريكا     
ي يافــزاري توليــدي شــركتهاي آمريكــا    طرفــي عــدم پــشتيباني محــصوالت نــرم    

________________________________________________________ 
1- Pascal  
2- Active Server Page  
3- Package  



 روند  
 

۹۶

 ي از يهـا  موجـب نگرانـي   ، جهت استفاده از اين محـصوالت،        ايران در) مانندميكروسافت(
هاي روز   آوري  استفاده ازفن  لذا بانكها با قدرت انتخاب كمتري در      .  است سوي بانكها شده  

هـاي كـاربردي خريـداري شـده          سوي ديگر نيز محدوديت در برنامه      باشند، از   رو مي  هروب
جهت توسـعه اتوماسـيون بانكهـا شـده          فراوان فني در  مشكالت  بانكهاي خارجي موجب    

 . است
 

  ايرانبانكداري الكترونيك بسترهاي حقوقي در
بانكداري و ايجـاد اطمينـان و       تجارت و   نياز فعاليت    ايجاد بسترهاي حقوقي مورد   

ام با ايجاد بسترهاي فني، مخابراتي و فرهنگـي از جملـه اركـان                اعتماد به مشتريان همگ   
نخستين اليحـه قـانوني     . شود  بانكداري الكترونيك محسوب مي   تجارت و   موفقيت اجراي   

 ماده و چهـار فـصل       ۷۹ در مجلس مطرح و در       ۱۳۸۲ ديماه   تجارت الكترونيك در تاريخ   
به رغم تصويب اولين قـانون      . مورد تصويب قرار گرفت و جهت اجرا به دولت ابالغ گرديد          

تجارت الكترونيك در كشور و قابل استناد بودن آن در مراجع قضايي كـشور تـا اجرايـي                  
اي جرايم الكترونيك مربوط    يكي از تنگناهه  . شدن كامل آن به قوانين بيشتري نياز است       

بايستي به تناسب بـه       است به تعدد و گسترش آن در طول زمان كه حوزه قضايي نيز مي             
مـسئله ديگـر در     . تربيت قضات متخصص در امور تجارت و بانكداري الكترونيك بپردازد         

اي و الكترونيـك اسـت،        ها و اصطالحات تخصصي در ابعاد جرايم رايانه         بيان و تفسير واژه   
 .المللي در اين حوزه پيروي نمايد بايستي بالطبع از استانداردهاي و قوانين بين ه ميك

 

 :هاي سياستي گيري و توصيه نتيجه
يكي از بسترهاي مهم درخصوص تحقق تجارت و بانكداري الكترونيك بـسترهاي            

ـ              آوري  بانكها همگام با فن   . افزاري است   نرم ه هـاي روز اطالعـاتي و ارتبـاطي سـعي در ارائ
گـذاري كـالن توسـط        هاي سـرمايه    بدين منظور هزينه  . آوري دارند   خدمات مبتني بر فن   
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آوري و ارزش افزوده      گيرد، ولي با اين وجود ايجاد خدمات مبتني بر فن           بانكها صورت مي  
بيـشتر  . دهـد   هاي سربار را كاهش داده و اهداف استراتژيك بانكها را پوشـش مـي               هزينه
سـازي در منـابع       افـزاري، ايجـاد يكپارچـه       ايجاد بسترهاي نـرم   هاي بانكها قبل از       دغدغه

هاي بانكهـاي     باشد، زيرا دارائي    اطالعاتي، صحت اطالعات و همچنين امنيت اطالعات مي       
افزارهاي خريـداري     استاندارد بودن نرم  . باشد  نوين همان اطالعات مربوط به مشتريان مي      

هـاي   ر اسـت زيـرا موجـب كـاهش هزينـه     اي برخوردا العاده  شده در بانكها از اهميت فوق     
هاي اطالعاتي خود  توان ند سيستم راحتي مي گردد و از طرفي به گذاري مجدد مي سرمايه

طـور مكـانيزه      را توسعه و يا از منابع اطالعاتي شركاي تجاري و كسب و كارهاي ديگر به              
 فرآينـدها   بانكهاي ايراني هرچند كه گامهـايي را در جهـت مكانيزاسـيون           . استفاده كنند 

برداشته و برخي از محـصوالت و خـدمات خـود را از طريـق كانالهـاي ديجيتـالي ارائـه                     
افزاري و  هاي انجام شده در ابعاد نرم       گذاري  نمايند، با اين وجود عدم نظارت بر سرمايه         مي

عنـوان تنگناهـا و    ها و همچنـين عـدم قابليـت توسـعه بـه        عدم سازگاري در اين سيستم    
هـاي سياسـتي مـشروح در         بدين خاطر توصيه  . آيد   بانكها به شمار مي    چالشهاي روياروي 

افـزاري تجـارت و       عنوان بخشي از راهكارها درخصوص ايجاد بـسترهاي نـرم           زير شايد به  
 .   شود بانكداري الكترونيك محسوب مي

هـاي ارشـادي      ايجاد يـك اتـاق مـشترك بـين بـانكي جهـت تـدوين سياسـت                 •
 .ري بانكهاافزا گذاري در بخش نرم سرمايه

 .افزاري بانكها ايجاد و تدوين استانداردها درخصوص سيستمهاي نرم •

ريزي منابع  هاي برنامه هاي يكپارچه از جمله سيستم مد نظر قرار گرفتن سيستم •
 .در بانكها) ERP(سازماني 

 در بانكهـا جهـت   Linux ماننـد  Open Sourceهـاي عامـل    استفاده از سيـستم  •
 .افزايش ضريب ايمني
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اده هرچــه بيــشتر از تــوان و اســتعدادهاي داخلــي جهــت ارائــه و توليــد اســتف •
 .افزاري به صورت داخلي هاي جامع نرم حل راه

 ITپشتيباني و حمايت از واحدهاي تحقيقاتي داخلي و اسـتفاده از كارشناسـان               •
 .داخل كشور
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 سالهاي اخيرطي بررسي وضعيت بازار کار 
 
 

 ١ناهيد مقدم تبريزي

 
 

 چکيده
 ساختار جمعيتـي کـشور را متحـول         ١٣٥٥-٦٥نرخ باالي رشد جمعيت در دوره       

هـاي   در هر دوره بخشاي شکل گرفت که  گونه  به کرد و موجي از جمعيت در هرم سني 
 با گذشـت بـيش از       اکنون. ه است گونه خود قرار داد     مختلفي از جامعه را تحت تأثير موج      

هـاي آموزشـي را تحـت         هاي قبل بخش     در دوره   که جمعيتيموج  دو دهه از اين پديده،      
اي ايجـاد    هاي فرهنگي و اجتمـاعي تحـوالت غيرمنتظـره          تأثير خود قرار داده و در حوزه      

 در حـال  نماينـد     را عرضه مـي   اند که نيروي کار خود        سنيني قرار گرفته  نموده بودند، در    
,  وجـود دارد   زمينه تقاضا براي کار   که  هايي     اين عرضه با توجه به وجود محدوديت       حاضر

 .نمايد را به عنوان يکي از معضالت مهم اقتصادي کشور مطرح ميمقوله بيکاري 
هـاي اشـتغال و بيکـاري         در گزارش حاضر با بررسي طرحهاي آمـارگيري از ويژگـي          

هاي مختلف نظير نـرخ مـشارکت،           ر کار ايران از جنبه    هاي بازا   ، ويژگي  مرکز آمار ايران   خانوار
. مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  ... ن در بخشهاي مختلف      نسبي شاغال  وزيعتميزان بيکاري،   

________________________________________________________ 
  رييس دايره امور اجتماعي اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي -۱
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خصوصي و تجزيـه و تحليـل   هاي  و کاريابي سپس با توجه به عملکرد مراکز خدمات اشتغال         
ي شغلي اعالم شده توسط ايـن  ها فرصتهماهنگ نبودن  علل هايي در خصوص     به يافته  آنها

وري    بهـره  نعلل پايين بـود    .شدگان اشاره شده است     گماردهکار  ه  مراکز و جويندگان کار و ب     
در برنامه سوم، جايگاه اشتغال در برنامه چهارم از          زايي  اشتغالنيروي کار، بررسي سياستهاي     

 توجـه بـه اينکـه       در انتهـاي گـزارش بـا       .باشـد   ديگر موارد مورد بررسي در اين گزارش مـي        
 آن قابـل     نيروي کار و عوامـل مـوثر بـر         يچالشهاي بازار کار در ايران از ابعاد عرضه و تقاضا         

 .ارائه گرديده است در جهت رفع يا تعديل اين چالشها باشد، پيشنهادهايي بررسي مي
 

 مقدمه
 اجتماعي آن سبب شده است کـه  ـهميت موضوع بيکاري و آثار و تبعات اقتصادي  ا

در اکثر کشورها بويژه کشورهاي در حـال توسـعه در           ,  و مبارزه با بيکاري     تهاي اشتغال سياس
در ايران نيز مقوله بيکاري در . هاي توسعه اقتصادي اجتماعي آنها قرارگيرد کانون توجه برنامه

اين معـضل   . هاي فراروي دولت مبدل گرديده است       شرايط کنوني به يکي ازمهمترين چالش     
يل ساختار جمعيتي جوان و عرضه فراوان نيروي کار و از سوي ديگر ناشي از از يک سو به دل

, به داليل مختلف نظير مشکالت ساختاري در زمينه توليد(رشد کمتر تقاضا براي نيروي کار 
از آنجا کـه بيکـاري فعلـي کـشور     . در جامعه تشديد گرديده است...) گذاري ناکافي و   سرمايه

لذا تمهيـدات    , اي اقتصاد مرتبط نبوده و جنبه ساختاري دارد          دوره لزوماًً به نوسانات فصلي و    
جز اينکه اين معـضل  , حلهاي موقت اگر بدون توجه به اصالحات ساختاري اعمال گردد         و راه 

 .ري نخواهد داشتگ نمايد نتيجه ديدرا در آينده تشدي
 

 ١٣٧٦-٨٣بررسي اجمالي وضعيت اشتغال و بيکاري در طي دوره 
ي ها  سرشماريطالعات مربوط به نيروي کار در ايران معموالً با انجام           آوري ا   جمع

 به صورت هر ده سـال يکبـار         ١٣٣٥ از سال    ها  سرشمارياين  . جمعيت همراه بوده است   
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اي جمعيـت     طرحهاي آمارگيري نمونـه   ,  البته در بين فواصل سرشماري     رد،  يگ  انجام مي 
جامعه آمـاري ايـن   . انجام گرفته استهمراه با خصوصيات آن از جمله اشتغال و بيکاري          

 ١٣٨١لــيکن از ســال , شــامل خانوارهــاي معمــولي ســاکن بــوده١٣٨٠طــرح تــا ســال 
 در ايـن    .خانوارهاي معمولي ساکن در نظرگرفته شـده اسـت        جمعي در     خانوارهاي دسته 

اي مرکز آمار ايران طـي دوره         هاي نمونه    آمده از آمارگيري    دسته  بخش به برخي نتايج ب    
گيري مربوط به      آخرين نمونه  ١٣٨٣شايان ذکر است در سال      . گردد   اشاره مي  ١٣٧٦-٨٣

 . است سالسه ماهه سوم
 

هاي طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيکاري خانوار طي            بررسي برخي يافته  
 )١٣٧٦-٨٣(دوره 

 حاکي از اين است که سهم جمعيـت         ۱۳۷۶-۸۳بررسي نتايج آمارگيري در سالهاي       •
 ۷/۶۸ درصـد بـه      ۴۶/۵۶ از   ۱۳۸۳ تا   ۱۳۷۶طي سالهاي   )  ساله ۱۵-۶۴( البالقوه فع 

افزايش نسبت جمعيت بالقوه فعال که از اواخر دهه         . درصد کل جمعيت رسيده است    
 نيز تداوم داشته، ناشي از نـرخ رشـد بـاالي            ۱۳۷۶ آغاز گرديده و بعد از سال        ۱۳۶۰

ت کشور در سالهاي     و تغيير ساختمان هرم نسبي جمعي      ۱۳۵۵-۶۵جمعيت در دهه    
 .اخير بوده است

 درصد  ٤/٤٥ به   ١٣٧٦ درصد در سال     ١/٧٧ طي سالهاي فوق از      ١سبت وابستگي ن
تواند نمايانگر کاهش نـرخ رشـد        اين امر تاحدودي مي   .  کاهش يافته است   ١٣٨٣در سال   

 .باشد جمعيت کشور در سالهاي اخير 

________________________________________________________ 
   -١  سال۱۵کمتر از جمعيت +ال به باال س٦٥جمعيت 

نسبت وابستگي     = ساله) ١۵-٦۴(جمعيت  ×١٠٠
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  توزيع نسبي جمعيت برحسب گروههاي عمده سني-) ۱(جدول 
 ۱۳۷۶-۸۲در سالهاي 

)درصد(توزيع نسبي جمعيت  سال
 ساله و بيشتر۶۵ ساله۱۵-۶۴ساله۱۴-۰

نسبت 
 وابستگي

بارتکفل 
 صلخا

۱۳۷۶ ۴/۳۹ ۴/۵۶ ۲/۴ ۱/۷۷ ۳/۳ 
۱۳۷۷ ۶/۳۷ ۰/۵۸ ۴/۴ ۶/۷۲ ۱/۳ 
۱۳۷۸ ۵/۳۴ ۷/۶۰ ۸/۴ ۸۳/۶۴ ۹/۲ 
۱۳۷۹ ۶/۳۲ ۵/۶۲ ۹/۴ ۵/۶۰ ۹/۲ 
۱۳۸۰ ۷/۳۰ ۲/۶۴ ۱/۵ ۸/۵۵ ۸/۲ 
۱۳۸۱ ۳/۲۸ ۵/۶۶ ۲/۵ ۵/۵۰ ۶/۲ 
۱۳۸۲ ۵/۲۷ ۵/۶۷ ۰/۵ ۲/۴۸ ۶/۲ 
۱۳۸۳* ۲۶ ۷/۶۸ ۳/۵ ۴/۴۵ ۴/۲ 

 . استفاده شده است۱۳۸۳ پاييز ـهاي اشتغال و بيکاري خانوار   از نتايج آمارگيري از ويژگي*
 مرکز آمار ايران: ماخذ

 

 کـاهش   ١٣٨٣ نفـر در سـال       ٤/٢ به   ١٣٧٦ نفر در سال     ٣/٣از   ١بار تکفل خالص  
 . يافته است

 در  ٢نـرخ مـشارکت   الـذکر    سـابق  هـاي   ي آمده از نمونـه گيـر      دست  بهبراساس نتايج    •
 درصـد در سـال      ٦/٣٨ بـه    ١٣٧٦ درصد در سال     ٧/٣٤ سال و بيشتر از      ١٠جمعيت  
طي سالهاي مزبور ناشي از افـزايش  نرخ مشارکت افزايش  .  افزايش يافته است   ١٣٨٣

همچنـين بررسـي ميـزان فعاليـت        . باشـد   ن مـي  نسبت مذکور در بين زنـان و مـردا        
________________________________________________________ 

 بار تکفل خالص          = جمعيت شاغل  ×١٠٠               -١  جمعيت کل کشور–جمعيت شاغل 
 
2  

 ده ساله و بيشتر ) شاغل و بيکار(جمعيت فعال
١٠٠                     -٢  × 

 کل جمعيت ده ساله و بيشتر
نرخ مشارکت        =

 



  بررسي وضعيت بازار کار طي سالهاي اخير
 
١٠٥

 هـم در  نرخ مـشارکت  برحسب مناطق شهري و روستايي نيز حاکي از اين است که        
مناطق شهري و هم روستايي افزايش داشته است ولـي افـزايش در منـاطق شـهري           

ه از  نـرخ مـشارکت کـ     از داليل عمده افـزايش      . روستايي بوده است  مناطق  بيشتر از   
غاز گرديده و هنـوز تـداوم دارد، رشـد بـاالي جمعيـت در سـالهاي                  آ ٦٠اوايل دهه   

 .گذشته بوده که موجب افزايش عرضه نيروي کار در کشور گرديده است

سه  درصد در    ٣/١٠ به   ١٣٧٦  درصد در سال      ١/١٣ميزان نرخ بيکاري کل کشور از        •
دهد که   نشان مي۳بررسي جدول شماره . کاهش داشته است ١٣٨٣ماهه سوم سال 

در سـه   درصـد  ٣/١٢ بـه   ١٣٧٦ درصـد در سـال       ٧/١٢يکاري در مناطق شهري از      ب
 منـاطق   درخـصوص  همين نرخ    که  حاليکاهش يافته است در    ١٣٨٣ سال   ماهه سوم 

افزايش ميزان بيکاري در .  درصد کاهش داشته است    ٨/٦ درصد به    ٧/١٣روستايي از   
اجتمـاعي و  مناطق شهري و کاهش آن در مناطق روسـتايي بـه شـرايط جمعيتـي،                

اقتصادي متفاوت اين دو جامعـه بـستگي دارد و در ايـن ميـان مهـاجرت جمعيـت                   
 ٨/١٢ميزان بيکـاري در بـين مـردان از          .  دارد توجهيروستايي به شهرها نقش قابل      

 و در بـين زنـان از        ١٣٨٣سـال   سه ماهه سـوم      درصد در    ٩ به   ١٣٧٦درصد در سال  
کر است افزايش نرخ بيکاري زنان      شايان ذ .  درصد رسيده است   ٨/١٧ درصد به    ٩/١٤

نرخ مذکور  که  طوري بهدر مناطق شهري بوده است      ناشي از افزايش اين نرخ      " عمدتا
 افزايش  ١٣٨٣ سال    سه ماهه سوم    درصد در  ٩/٢٧ به   ١٣٧٦ درصد در سال     ٢/١٨از  

 درصـد در همـان   ٦/٦ درصد به    ٦/١١ در مناطق روستايي از      که  حاليدر. داشته است 
ي انجام گرفته نرخ مشارکت و سـهم        ها  سرشماري براساس   .اشته است دوره کاهش د  

 بـه   ١٣٦٥ درصد در سـال      ٨/٨ درصد و    ١/٨ به ترتيب از     شاغالن زن از کل     شاغالن
هـا براسـاس      ايـن نـسبت   ( افـزايش يافتـه اسـت        ١٣٧٥ درصد در سال     ١/١٢ و   ١/٩
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رسـيده    درصـد ٢/١٣ و ٤/١١ مرکـز آمـار ايـران بـه     ۱۳۸۳ ماه سال   آبانآمارگيري  
 بين  شاغالن اختالف قابل توجه نرخ مشارکت نيروي کار، نرخ بيکاري و سهم             .)است

شود و تداوم اين اختالف در مورد ايـران           زنان و مردان در کمتر کشوري مشاهده مي       
تواند زمينه ايجاد چالشهاي جدي از نظر اقتصادي و اجتماعي را در کشور فراهم                مي

تواند نقش بسيار مهمي در افزايش رفاه خانوار،          ن مي  مشارکت زنا  افزايش نرخ . نمايد
 کلـي بهبـود رونـد توسـعه کـشور           طـور     بهکاهش زادو ولد، افزايش ظرفيت توليد و        

البته اگر چه نرخ مشارکت نيروي کار زنان در سالهاي اخير پايين بوده             . داشته باشد 
 عالي و تغيير    شود که با افزايش نقش زنان در مراکز آموزش          بيني مي   است ولي پيش  

نگرش جامعه نسبت به کار زنان در بيرون از منزل و نياز بـه کـار زنـان بـه منظـور                      
 نرخ در سالهاي آتي رشـد قابـل تـوجهي داشـته              اين بهبود وضع معيشتي خانوارها،   

نيـز  هـايي     بديهي است اين افزايش در نرخ مشارکت نيروي کار زنان با نگراني           . باشد
ته آن است که اقتصاد کشور با ساختار سـنتي توليـد و             ترين نک   مواجه است که مهم   

غيرقابل انعطاف بودن آن، توانايي الزم براي تغييـر تکنيـک توليـد و ايجـاد شـرايط                  
، کـه    اسـت  توليدي مناسب به منظور جذب بيشتر زنان در فرآيند توليـد را نداشـته             

توانـد   مـي دان نتيجه اين فرآيند افزايش قابل توجه در نرخ بيکاري زنان نسبت به مر          
 .باشد 

 درصـد در    ۶/۳۱ درصد دربخش کـشاورزي،      ۲/۲۵، از جمعيت شاغل     ۱۳۷۶در سال    •
اند کـه در سـه     درصد دربخش خدمات به فعاليت مشغول بوده۲/۴۳بخش صنعت و  
 از سهم بخشهاي کشاورزي و صنعت تا حدودي کاسـته و بـه              ۱۳۸۳ماهه سوم سال  

 .سهم بخش خدمات افزوده گرديده است
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 ساله و بيشتر جامعه نمونه برحسب جنس و مناطق شهري ١٠ نرخ مشارکت جمعيت –) ٢( شماره جدول
 ١٣٨۲ تا ١٣٧٦و روستايي درسالهاي 

 نقاط روستايي نقاط شهري کل شرح
٤/٣٦ ٥/٣٣ ٧/٣٤ ١٣٧٦ 
١/٣٨ ٢/٣٤ ٨/٣٥ ١٣٧٧ 
٢/٣٩ ٣/٣٥ ٠/٣٧ ١٣٧٨ 
٣/٣٩ ٧/٣٥ ٢/٣٧ ١٣٧٩ 
٦/٣٨ ٦/٣٥ ٩/٣٦ ١٣٨٠ 
٠/٤٠ ٢/٣٦ ٨/٣٧ ١٣٨١ 
٩/٣٨ ٣/٣٦ ٢/٣٧ ١٣٨٢ 

 مرد و زن

٦/٤١ ٠/٣٧ ٦/٣٨ ١٣٨٣ 

٥/٦١ ٧/٥٧ ٢/٥٩ ١٣٧٦ 
٠/٦٢ ٢/٥٨ ٧/٥٩ ١٣٧٧ 
٠/٦٤ ٣/٦٠ ٨/٦١ ١٣٧٨ 
٢/٦٤ ٦/٦٠ ١/٦٢ ١٣٧٩ 
٤/٦٣ ٧/٦٠ ٨/٦١ ١٣٨٠ 
٨/٦٤ ٤/٦١ ٩/٦٢ ١٣٨١ 
٨/٦٤ ٧/٦١ ٨/٦٢ ١٣٨٢ 

 مرد

٣/٦٨ ٢/٦٣ ٩/٦٤ ١٣٨٣ 

٨/١١ ٦/٨ ٩/٩ ١٣٧٦ 

٦/١٤ ٣/٩ ٥/١١ ١٣٧٧ 

٦/١٤ ٥/٩ ٧/١١ ١٣٧٨ 

٧/١٤ ٩/٩ ٩/١١ ١٣٧٩ 

٢/١٤ ٩/٩ ٧/١١ ١٣٨٠ 

٢/١٤ ٧/٩ ٦/١١ ١٣٨١ 

٣/١٢ ٥/٩ ٥/١٠ ١٣٨٢ 

 زن

٩/١٤ ٥/٩ ٤/١١ ١٣٨٣ 

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 . مربوط به سه ماهه سوم مي باشد١٣٨٣ارقام سال 
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 ساله و بيشتر جامعه نمونه برحسب جنس و مناطق شهري ۱۰کاري جمعيت  ميزان بي-)۳(جدول شماره 
 ۱۳۷۶-۸۳و روستايي طي دوره 

 نقاط روستايي نقاط شهري کل شرح
٧/١٣ ٧/١٢ ١/١٣ ١٣٧٦ 
٧/١١ ٠/١٣ ٤/١٢ ١٣٧٧ 
١٣ ٠/١٤ ٥/١٣ ١٣٧٨ 
٤/١٣ ٩/١٤ ٢/١٤ ١٣٧٩ 
٢/١٤ ١/١٥ ٧/١٤ ١٣٨٠ 
١/١١ ١/١٣ ٢/١٢ ١٣٨١ 
٩/٩ ١/١٢ ٣/١١ ١٣٨٢ 

 مرد و زن

٨/٦ ٦/١٢ ٣/١٠ ١٣٨٣ 

١٤ ٩/١١ ٨/١٢ ١٣٧٦ 
٤/١٢ ٢/١٢ ٣/١٢ ١٣٧٧ 
٢/١٤ ٠/١٣ ٥/١٣ ١٣٧٨ 
٢/١٤ ٥/١٣ ٨/١٣ ١٣٧٩ 
٨/١٤ ٣/١٣ ٩/١٣ ١٣٨٠ 
١١ ٩/١٠ ٩/١٠ ١٣٨١ 
٨/٩ ٨/٩ ٨/٩ ١٣٨٢ 

 مرد

٨/٦ ٢/١٠ ٠/٩ ١٣٨٣ 

٦/١١ ٢/١٨ ٩/١٤ ١٣٧٦ 

٤/٨ ٦/١٨ ٢/١٣ ١٣٧٧ 
٨/٧ ٤/٢٠ ٦/١٣ ١٣٧٨ 
٩/٩ ٢/٢٣ ٤/١٦ ١٣٧٩ 
٧/١١ ٥/٢٦ ٩/١٨ ١٣٨٠ 
٣/١١ ٤/٢٨ ٥/١٩ ١٣٨١ 
٢/١٠ ٤/٢٧ ٥/٢٠ ١٣٨٢ 

 زن

٦/٦ ٩/٢٧ ٨/١٧ ١٣٨٣ 

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 .باشد  مربوط به سه ماهه سوم سال مي۱۳۸۳ارقام مربوط به سال 
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  بخشهاي عمده فعاليت اقتصادي توزيع نسبي جمعيت شاغل برحسب–) ۴(جدول شماره 

 )۱۳۷۹-۸۲(طي دوره 

 ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ بخشهاي عمده فعاليت
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 ۹/۲۲ ۹/۲۰ ۴/۲۴ ۸/۲۵ ۰/۲۶ ۴/۲۷ ۱/۲۷ ۲/۲۵ کشاورزي
 ۱/۳۰ ۰/۳۱ ۶/۲۹ ۶/۳۰ ۵/۳۱ ۶/۳۰ ۰/۳۲ ۶/۳۱ صنعت
 ۰/۴۷ ۱/۴۸ ۰/۴۶ ۶/۴۳ ۵/۴۲ ۰/۴۲ ۹/۴۰ ۲/۴۳ خدمات
 مرکز آمار ايران: ماخذ

 .باشد  مربوط به سه ماهه سوم مي۱۳۸۳ارقام سال 
 

طـي   خـصوصي    هاي  يمروري بر عملکرد مراکز خدمات اشتغال دولتي و کارياب        
 )١٣٧٨-٨٣(دوره 

ريـزي و     يکي از مهمترين نيازهاي برنامـه     عنوان    بهوجود اطالعات دقيق و بهنگام      
داشـتن  بـدين دليـل     . باشـد   يري موثر بازار کار از اهميت خاصي برخـوردار مـي          گ  تصميم

دو مؤلفـه اصـلي ايـن بـازار از          عنـوان     بـه اطالعات در زمينه عرضه و تقاضاي نيروي کار         
کلي براي سازمانها و افرادي کـه در        طور    به. آيد  ترين نيازهاي اطالعاتي به شمار مي       اصلي

 سياسـتهاي متخـذه     الزمـه ستند، وجود اطالعات مناسـب،      گذار ه   عملکرد بازار کار تاثير   
 .آورد  و مبنايي براي ارزيابي تاثير اين سياستها فراهم ميا بوده توسط آنه

يحي از وضـعيت عرضـه نيـروي کـار و عـدم      حدر حال حاضر فقدان اطالعات صـ      
  اشتغال ايجاد شده اعم از مزدبگيري و خود اشـتغالي در گروههـاي             هاي  ياطالع از ويژگ  

عمده شغلي و ازطرف ديگر عدم وجود آمار و اطالعات دقيق درخصوص وضعيت بازارکار              
 .کشور موجب ناهماهنگي بين وضعيت آموزش و نيازهاي بازار کار گرديده است



 روند
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مراکز کاريابي از يک سو از طريق پيدا کردن بهترين فرصت خـالي شـغلي بـراي                 
کار مورد نياز کارفرمايان  به لحـاظ         ي  نيروفرد بيکار و ازسوي ديگر از طريق پيدا کردن          

تواننـد داشـته    اي مهمي در بازار کـار مـي   نقش واسطه , خصوصيات مورد درخواست آنها 
 .باشند

شـش ماهـه و     صـورت     بـه  درخصوص وضعيت بازار کار عمدتاً    آماري که   مجموعه  
دآوري گردد، دربرگيرنده اطالعات گر     ساالنه توسط وزارت کار و امور اجتماعي منتشر مي        

 هاي يمراکز خدمات اشتغال دولتي و مراکز مشاوره شغلي و کارياب(شده از مراکز کاريابي 
نام شـدگان در       ثبت هاي  يتواند نگرشي کلي از کيفيت و ويژگ        باشد که مي    مي) غيردولتي

هـاي شـغلي اعـالم        و فرصـت  ) بخشي از عرضه نيروي کار کشور     عنوان    به(مراکز کاريابي   
تعـداد  . ارائـه دهـد   ) بخـشي از تقاضـاي نيـروي کـار کـشور          عنوان    به (شده به اين مراکز   

تواند شاخصي براي سنجش نحوه عملکرد اين مراکز کاريـابي        شدگان نيز مي    گماردهکار  به
 .باشد

 

 هـاي   ي عملکرد مراکز خدمات اشـتغال دولتـي و کاريـاب          بارهدرها    برخي يافته 
 خصوصي
 هزار نفر   ٩/٣٨٣اند از     ي ثبت نام نموده   تعداد جويندگان کار که در مراکز کارياب       -
در .  رسـيد  ١٣٨٢ و   ١٣٨١ هزار نفـر در سـالهاي        ٦/١٠٤٩ و   ٤/١٣٥٣ به   ١٣٧٨در سال   

 درصدي در تعداد جويندگان کار ثبت نـام شـده     ٢/٢٦ با کاهش    ١٣٨٣ در سال    که  حالي
ر سـال   با توجه به اينکه د    .  هزار نفر تقليل يافت    ٢/٧٧٤نسبت به سال قبل اين تعداد به        

 غيردولتـي   هـاي   ي ارقام مربوط به عملکرد مراکز خدمات و اشتغال دولتي و کارياب           ١٣٨٢
عملکـرد طبيعـي ايـن مراکـز بـوده و تحـت تـأثير               صـرفاً   , وزارت کار و امـور اجتمـاعي      

 کـه ارقـام     ١٣٨١ هـزار فرصـت شـغلي در سـال           ٣٠٠نظير ايجـاد    (سياستهاي حمايتي   
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رسـد کـاهش قابـل        لذا به نظـر مـي     , نبوده است ) دادعملکرد را در سال مزبور باال نشان        
 نسبت به سال قبل عمـدتاً ناشـي از عـدم اسـتقبال             ١٣٨٣توجه جويندگان کار در سال      

 . جويندگان کار به داليل مختلف باشد
ي دوره  ـان در طـ   ـايـ ـارفرمـوي ک ـاي شغلي اعـالم شـده از سـ        ـه  تعداد فرصت  -

 ١٣٨٣ هـزار مـورد در سـال    ٥/٢١٢ بـه  ١٣٧٨ هزار مورد در سال ٣/٥٨از  ) ١٣٧٨-٨٣(
 ١٣٨٣ال ـهـاي شـغلي اعـالم شـده در سـ      شايان ذکر است تعداد فرصـت     . افزايش يافت 

هـاي شـغلي       درصد از اين فرصـت     ٩١ درصدي داشت و     ٨/١نسبت به سال قبل افزايش      
 . باشد ميايجاد شده مربوط به بخش خصوصي 

 هـزار نفـر در سـال        ٤٢رسـي از    شدگان در طي دوره مورد بر       گمارهکار  به تعداد   -
 ١٣٨٢ کـه در مقايـسه بـا سـال       افزايش يافت  ١٣٨٣نفر در سال     هزار   ٥/١٢٨ به   ١٣٧٨

شـايان ذکـر    . باشـد   شدگان مـي    گماردهکار  به درصدي در تعداد     ٨/٤نشان دهنده افزايش    
شدگان در طي اين سالها عمـدتاً مربـوط بـه گـروه زيـر                 گمارهکار  بهاست بيشترين سهم    

توانـد ناشـي از نيـاز کارفرمايـان بـه کـارگران سـاده و يـا                    باشد که اين امر مي      ديپلم مي 
 .باشد کارگران با تحصيالت زيرديپلم ولي داراي مهارت نسبي مي

هــاي شــغلي اعــالم شــده بــه جوينــدگان کــار و نيــز نــسبت    نــسبت فرصــت-
 و ٥/٢٧  بـه ١٣٧٨ درصد در سال ٩/١٠ و ٢/١٥شدگان به جويندگان کار از      گماردهکار  به
هـاي فـوق کـه مويـد          رغم افزايش نسبت   علي.  افزايش يافت  ١٣٨٣ درصد در سال     ٦/١٦

 غيردولتـي در طـي دوره       هـاي   يبهبود عملکرد مراکز خدمات و اشتغال دولتـي و کاريـاب          
 و  ١٣٧٨هـاي      در سـال    ايـن اسـت کـه      هاي مزبور نمايانگر    بررسي نسبت , باشد  مزبور مي 

هـاي شـغلي اعـالم شـده توسـط متقاضـيان              فرصت درصد از    ٤/٦٠ و   ٧/٧١ فقط   ١٣٨٣
داليل مختلف ماننـد اختـصاص داشـتن        ه درصد ديگر ب   ٦/٣٩ و   ٣/٢٨تصاحب گرديده و    

نداشـتن مهـارت يـا مـدارک        , نداشتن سابقه کـار الزم    , بعضي مشاغل منحصراً به مردان    
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 متفاوت بودن محـل فرصـت     , نداشتن مدرک تحصيلي مورد نياز    , اي   و حرفه   آموزش فني 
تصدي بال... يين بودن سطح پرداختها و      پا, شغلي اعالم شده با محل سکونت جوينده کار       

 .مانده است
 

 وري و شاخصهاي آن بهره
بـه بيـان ديگـر      . هاست  ها به داده    وري در مفهوم کلي به معناي نسبت ستاده         بهره

 اگـر   کـه    طـوري   بههاست،    وري به معني متوسط توليد به ازاي هر واحد از کل نهاده             بهره
وري و  ها افـزايش يابـد، بـه مفهـوم افـزايش بهـره              متوسط توليد به ازاي هر واحد ازنهاده      

اي کـه در فرآينـد    باشد و با توجه بـه نـوع نهـاده        عکس آن به معناي تنزل بهره وري مي       
 .وري را تعريف کرد هاي بهره توان انواع شاخص رود مي توليد به کار مي

 و  جزئـي وري    هاي بهـره    وري به دو دسته شاخص      ه کلي ، شاخص هاي بهر     طور    به
 جزئـي وري    هاي بهره   در شاخص . شوند  وري کل عوامل توليد تقسيم مي       هاي بهره   شاخص

وري   هاي بهره    در شاخص  که  حاليگيرد در     ارتباط ستاده با يک نهاده مورد توجه قرار مي        
 .گيرد  ميها مورد بررسي قرار کل عوامل توليد،  ارتباط ستاده با کل نهاده

 از تقسيم ارزش افزوده بر يـک مقـدار نهـاده معـين             جزئيوري    ي بهره ها   شاخص
 الزم اسـت ارزش     ،آيد و به منظور خارج ساختن تورم         مي دست  به )نيروي کار يا سرمايه   (

 از آنجـا کـه گـزارش حاضـر بـه      .افزوده به قيمت ثابت سال پايه مورد استفاده قرار گيرد 
وري   بهـره شـاخص   پردازد، لذا در اين بخش فقط به بررسي           ميبررسي وضعيت بازار کار     
 .شود   نيروي کار پرداخته مي

 

 وري نيروي کار شاخص بهره
تـوان از     وري نيروي کار در سطح يک بخش از اقتصاد مي           گيري بهره   براي اندازه  

داد عالوه بر اطالع از تع    که    صورتيدر  .  استفاده کرد  شاغالننسبت ارزش افزوده به تعداد      
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 ساعات کار انجام شده يا ساعات کار پرداخت شده نيـز موجـود باشـد،                 از شاغالن، اطالع 
مي توان در مخرج کسر شاخص به جـاي تعـداد شـاغالن از هـر يـک از ايـن اطالعـات                       

 .آيد  ميدست بهوري نيروي کار با دقت بيشتري  استفاده کرد و در نتيجه بهره
 است که در مورد يک اقتصاد، صنعت و يا          ترين مقياسي   وري نيروي کار رايج     بهره

زيـاد  " تـوان بـه سـهم نـسبتا     از داليل اين امر مي.  شود  برده ميکار بهيک واحد توليدي    
ها و نيز موجود بودن اطالعات مربـوط بـه            هزينه نيروي کار در ارزش بسياري از فرآورده       

هـاي ديگـر ماننـد        هـاده نهاده نيروي کار در مقايسه با آمار و اطالعات موجود مربوط به ن            
 .سرمايه اشاره نمود

وري نيروي کار بـه داليـل مختلفـي نظيـر سـطح               شايان ذکر است تغييرات بهره    
آموزش، کسب تجربه و تخصص در کـار، تغييـر شـرايط کـار،        واسطه    بهکيفي نيروي کار    

 .باشد  ميعوامل ديگرمهارت در مديريت و 
روي کار در يـک بخـش از اقتـصاد  از    وري ني گيري بهره براي اندازهدر جدول زير    

در سـطح کـل اقتـصاد نيـز  از نـسبت              و    آن بخش  شاغالننسبت ارزش افزوده به تعداد      
 : محاسبه گرديده استوري نيروي کار ، بهرهشاغالنتوليد ناخالص داخلي به تعداد کل 
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 وري نيروي کار برحسب بخشهاي اقتصادي برآورد ميزان بهره) ۵(جدول شماره
۱۰۰=۱۳۷۶ 

 خدمات کشاورزي صنايع و معادن
 افزوده ارزش سال

)ميلياردريال(
 شاغالن

  )نفر(
 وري بهره

)نفر/ هزارريال(
 افزوده ارزش

)ميلياردريال(
 شاغالن

  )نفر(
 وري بهره

)نفر / هزارريال(
 افزوده ارزش

)ميلياردريال(
 شاغالن

  )نفر(
 وري بهره

)نفر / هزارريال(

۱۳۷۹۶۷۲۲۷ ۵۰۸۰۲۲۰۱۳۲۳۳ ۲/۴۵۷۷۴ ۳۶۵۶۹۹۶۹/۱۲۵۱۶ ۳/۱۶۷۷۳۷۷۷۱۱۵۱۳۵/۲۱۷۵۱ 
۱۳۸۰۷۴۰۷۹ ۵۳۳۸۸۶۴۱۳۸۷۵ ۵/۴۵۴۶۲ ۳۶۷۰۴۰۸۲/۱۲۳۸۶ ۲/۱۷۵۷۹۹۷۹۰۹۱۵۹۳/۲۲۲۲۷ 
۱۳۸۱۸۳۱۶۲ ۵۶۳۸۹۵۰۸/۱۴۷۴۷ ۸/۵۰۶۶۱ ۳۶۹۲۴۰۷۵/۱۳۷۲۰ ۹/۱۸۴۷۹۷۸۱۶۷۹۱۵۸/۲۲۶۲۴ 
۱۳۸۲۸۹۳۳۹ ۵۹۲۰۵۱۹۷/۱۵۰۸۹ ۵۳۳۴۵ ۳۷۱۳۳۶۷۷/۱۴۳۶۵ ۱۹۶۵۵۹ ۸۵۱۸۷۲۳۷/۲۳۰۷۳ 
۱۳۸۳۹۶۵۷۰ ۶۰۸۳۳۷۳۴/۱۵۸۷۴ ۵۴۵۱۸ ۳۷۳۳۷۵۳۴/۱۴۶۰۱ ۲۰۵۹۱۳ ۸۹۶۰۴۸۶۱/۲۲۹۸۰ 

 از برآوردهـاي سـازمان      شـاغالن آمار ارزش افزوده از برآوردهـاي بانـک مرکـزي و آمـار              : مأخذ
 .ريزي استفاده شده است  مديريت و برنامه

 

 ۱۳۷۹-۸۳در طي دوره  کل اقتصاد درکار  نيرويوري  برآورد ميزان بهره) ۶(جدول شماره 

۱۰۰=۱۳۷۶ 

و آمار  مار توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه از برآوردهاي بانک مرکزي استفاده شده است               آ )۱
 . مقدماتي است۱۳۸۳سال مربوط به 

 .ريزي استفاده شده است  از برآورد سازمان مديريت و برنامهشاغالنتعداد ) ۲

 ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ 

بـه  توليد ناخـالص داخلـي      
 )ميلياردريال(قيمت پايه

۹/۳۲۰۰۶۸۶/۳۳۰۶۲۳ ۸/۳۵۵۲۱۸ ۳۷۹۰۰۹ ۳۹۷۳۰۴ 

۱۸۹۰۶۰۰۰ ۱۸۱۵۲۶۰۹ ۱۷۴۹۹۲۷۲ ۱۶۴۴۸۷۲۹۱۶۹۱۸۴۳۱ )نفر( )۱( شاغالنتعداد 

 وري نيروي کار ميزان بهره
 )نفر / هزارريال(

۵/۱۹۴۵۸ ۲/۱۹۵۴۲ ۲۰۲۹۹ ۲۰۸۷۹ ۷/۲۱۰۱۴ 

 ۶۵/۰ ۸/۲ ۹/۳ ۴/۰ ۱/۲ درصد تغييرات
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وري  وري نيروي کار به تفکيک بخشهاي اقتصادي و نيـز بهـره            مقايسه ميزان بهره  
 حـاکي از رونـد رو بـه افـزايش           ۱۳۷۹-۸۳نيروي کار در کل اقتـصاد در طـي سـالهاي            

همچنـين  . باشـد   وري نيروي کار در بخـشهاي صـنعت و کـشاورزي و خـدمات مـي                 بهره
 از روند افزايشي برخودار ۱۳۷۹-۸۳وري نيروي کار در کل اقتصاد نيز طي پنج سال  بهره

 ۱۳۸۳ بـا سـال      ۱۳۷۵کل اقتـصاد در سـال       وري نيروي کار در        بهره چنانچه. بوده است 
وري نيـروي کـار برابـر          بهـره  ۱۳۷۵مورد مقايسه قرارگيرد، مالحظه مي گردد در سـال          

 افزايش يافته   ۱۳۸۳هزار ريال در سال      ۷/۲۱۰۱۴ هزار ريال بوده است که به        ۸/۱۹۰۳۵
به اين ترتيـب مقايـسه      ) ۱۳۷۵-۸۳( درصد طي دوره     ۲۴/۱رشد متوسط ساليانه    . (است

 .باشد طي دوره مزبور مينيروي کار وري  ارقام فوق نمايانگر رشد بهره
 

 هاي توسعه وري در برنامه جايگاه بهره
 قانون برنامه دوم توسعه به اين مسئله اشـاره  ٣٥تبصره وري در   مقوله بهره باره  در

هـاي کـار،      هـا و روش     وري نظـام اداري، بهبـود سيـستم         جهت افزايش بهـره   : گرديده که 
 پيـشرفته و افـزايش مهارتهـاي مـديران کـشور، دسـتگاههاي              هاي  ياستفاده از تکنولوژ  

وري    و افـزايش بهـره     اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبـود مـديريت             
بينـي    ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در اليحه بودجه پيش          . اختصاص دهند 

همچنين به اين مـورد اشـاره گرديـده بودکـه سـازمان برنامـه و بودجـه بـا                    . خواهد شد 
هـاي    وري فعاليـت    گيـري بهـره     ربط مکلف است شاخص انـدازه      همکاري دستگاههاي ذي  
بيني شده در برنامه دوم را به صورت استاندارد در سطح کـشور              بخشها و طرحهاي پيش   

 .تهيه و تدوين نمايد
وري مـورد     با توجه به اينکه درتدوين برنامه چهارم توسعه، افـزايش سـريع بهـره             

اهميـت  وري از     تأکيد خاص قرار گرفته است، لذا شناسايي و رفـع موانـع افـزايش بهـره               
 . خاصي برخوردار است
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  در برنامه سومزايي اشتغال بررسي سياستهاي
برنامه سوم توسعه در شرايطي تدوين وبه تصويب رسيد که نرخ بيکاري افـزايش              

افـزايش  , لذا در اين برنامه ضرورتها و چالشهاي اساسي مانند جواني جمعيـت           . يافته بود 
مشارکت اجتماعي و ايجاد اشتغال براي کاستن از نرخ بيکـاري مـورد توجـه قرارگرفتـه                 

به طور ويـژه بـه سياسـتهاي        قانون برنامه سوم    هاي فرابخشي     صل ششم از حوزه   ف. است
اين فصل شامل تعـدادي مـاده قـانوني بـوده و عمـدتاً بـه                . اشتغال اختصاص يافته است   

 بـازار کـار را مـدنظر قـرار داده و بـا فعـال         مسياستهاي فعال بازار کار که به طور مستقي       
درصـدد کـاهش    , سياستهاي کنترل طرف عرضـه    کردن طرف تقاضاي بازار کار و اعمال        

 .ت، اشاره دارد برنامه سوم توسعه بوده اسلبيکاري در طو
ايجـاد بـه طـور      , شايان ذکر است هدفهاي کمي برنامه سوم در زمينه اشـتغال           

 درصـد بـه     ١٦ هزار فرصت شغلي جديد و کاهش نـرخ بيکـاري از             ٧٦٥متوسط ساليانه   
 .اشد درصد در پايان برنامه مي ب٦/١٢

هاي نيروي کـار از طريـق         در برنامه سوم براي نخستين بار مقوله کاهش هزينه         
تخفيف حق بيمـه سـهم کارفرمـا و کـاهش ماليـات کارفرمايـان و همچنـين پرداخـت                    

, ٥٤, ٤٩مواد  (قيمت به منظور استخدام نيروي کار مورد توجه قرارگرفت          تسهيالت ارزان 
 ). قانون برنامه سوم٥٦ و ٥٥

اخـراج  , ي ديگر از سياستهاي برنامه سوم توسـعه در حـوزه اشـتغال            همچنين يک 
هاي شغلي بيشتري براي نيروي       نيروي کار خارجي غيرمجاز از کشور مي باشد تا فرصت         

 ١). ٤٨ماده (کار ايراني ايجاد گردد
________________________________________________________ 

 بيش ۱۳۸۳اع و مهاجرين خارجي وزارت کشور در ابتداي سال تبه شده از اداره کل ا    ئبراساس آمار ارا   -۱
اند که در پايان سال ايـن تعـداد بـه             اکن بوده  ميليون نفر تبعه افغان و صدهزار عراقي در کشور س          ۴/۱از  

 .يک ميليون افغاني و پنجاه و شش هزار عراقي کاهش يافته است



  بررسي وضعيت بازار کار طي سالهاي اخير
 
١١٧

 وزارت کـشور موظـف      ،   قانون برنامه سـوم    ٤٨ بر اساس ماده     الزم به ذکر است   
اول برنامه تربيتي اتخاذ نمايد کـه کليـه  افـراد خـارجي فاقـد                بوده که حداکثر در سال      

در ايـن مـاده قيـد    . آوري شده و به کشورهاي متبوع خود انتقـال يابنـد      جمع ،پروانه کار 
هاي کشور، امور خارجه و کـار   نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه      گرديده بود که آيين   

 .برسدان و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزير
 ٥٣همچنين مسئله اعزام نيروي کار ايراني به خـارج از کـشور در قالـب مـاده          

 اگر چه انعقاد يادداشت تفاهم و پروژه خصوصدر اين . قانون برنامه سوم ديده شده است
 و نيـز برنامـه همکـاري مـشترک بـا سـازمان              هگرفتـ صـورت   همکاري با برخي کشورها     

 ولي در کل از نظر عملکـرد پيـشرفت چنـدان قابـل              ،المللي کار تدوين گرديده است      بين
توان عـدم     ترين داليل عدم ثمربخشي مطلوب اين ماده را مي          عمده. توجهي نداشته است  

شفافيت در چگونگي رويکردهاي تعـاملي و رابطـه بـا کـشورهاي جهـان، عـدم سـرعت                   
پـذيرش   بودن   دانتخاب و انتصاب وابستگان کار در کشورهاي هدف و مهاجرپذير، محدو          

 .داشت... نيروي کار از سوي کشورهاي پذيرنده و 
 از طريق   زايي  اشتغالتوان درقالب تسهيالت      سياستهاي فعال بازارکار را عمدتاً مي     

 . قانون برنامه سوم مورد بررسي قرارداد٥٦ تسهيالت تکليفي و ماده ,شدهوجوه اداره 
 

  در قالب وجوه اداره شده زايي اشتغالتسهيالت  -۱
هاي مختلف توليدي از ابتداي برنامه سوم و          بارات وجوه اداره شده در بخش     اعت

هـاي مختلـف       بودجـه سـنواتي در تبـصره       هـاي   انون اين قانون، در قـ     ٥٤به موجب ماده    
ايـن اعتبـارات بـه طـور عمـده بـراي            . بيني گرديده است    پيش....)  و   ٢٩،  ١١،  ٣تبصره  (

هاي اقتصادي، اجتماعي و  گذاري فعاليت مايه يا توسعه سرزايي اشتغالهاي  اجراي فعاليت
بخشي از اين   . گيرد  هاي مختلف خصوصي و تعاوني مورد استفاده قرار مي          فرهنگي بخش 
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 قانون بودجه با عنوان وجوه اداره شده براي اجـراي  ٥٠٣٦١٠اعتبارات در رديف متمرکز     
ختصاص يافتـه و     ا زا  اشتغالهاي    طرحهاي توليدي، اعطاي تسهيالت به طرحها و فعاليت       

 بـا اجـراي     پيونـد آن بخش از اين تسهيالت که در        . باشد  به دو صورت ملي و استاني مي      
 به اين   عالي  شورايباشد پس از مطرح گرديدن در کميسيون تخصصي           طرحهاي ملي مي  

هاي خصوصي    شورا ارائه شده و پس از تصويب از محل اعتبارات مربوطه به وسيله بخش             
بخش ديگر از اين نوع تسهيالت کـه بـه طرحهـاي اسـتاني              . گردد و تعاوني عملياتي مي   

 .شود ميهاي استان به آنها واگذار  با توجه به پتانسيلها و موقعيت اختصاص دارد،
 

 تسهيالت تکليفي -۲

گـذاري بخـش      يکي از قديمي ترين سازوکارهاي حمايت از طرحهـاي سـرمايه           
ت از سالهاي پيش از برنامه سوم ذيـل         اين تسهيال . باشد  غيردولتي تسهيالت تکليفي مي   

در سـالهاي   . آمـد   هاي قانون بودجه ساالنه بـه اجـرا درمـي           و ساير تبصره  ) ٣(هاي    تبصره
همچنـين براسـاس بنـد    . قانون بودجه مطرح گرديد) ٣(تنها در قالب تبصره   برنامه سوم 

ليفـي در    افـزايش در مانـده تـسهيالت تک        گرديـد  مقرر    قانون برنامه سوم   ٨٤ماده  ) الف(
 ١٣٧٨ درصـد نـسبت بـه ارقـام مـصوب      ١٠ متوسط سـاالنه   طور    بهسالهاي برنامه سوم    

 به ترتيب   ١٣٧٩-٨٣ تسهيالت بانکي در سالهاي      هميزان افزايش سقف ماند   . کاهش يابد 
ايـن تـسهيالت بـراي      .  ميليارد ريال بـوده اسـت      ٣٠٠٠ و   ٣٦٠٠،  ٤٢٠٠،  ٤٨٠٠،  ٥٤٠٠
هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي و         ، توسـعه فعاليـت    زايـي   اشتغالهاي    گذاري در زمينه    سرمايه

قانون بودجه سـالهاي    ) ٣(فرهنگي در بخشهاي خصوصي ، تعاوني و دولتي، ذيل تبصره           
 .مذکور پيش بيني گرديده است
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 زايي عملکرد وجوه اداره شده اشتغال):۷(جدول شماره 
 ١٣٨٣ ماه اسفند تا پايان ١٣٨٠-٨١سالهاي 

شده  واريز وجوه 
 بانکها حساب به

 ارزش طرحهاي
 )ريال ميليارد(مصوب

  پرداختي تسهيالت
 )ريال ميليارد(

وصولي  اقساط
 )ريال ميليارد(

فرصتهاي شغلي 
 )نفر هزار( شده ايجاد

 104189 162748 120298 8395 2742 کل کشور
 83158 127589 93842 5798 2322 استاني هاي طرح
 21531 35159 26456 2597 420 هاي ملي طرح

 ، مديريت کل اعتباري بانک مرکزي١٣٨٣گزارش عملکرد وجوه اداره شده تا پايان اسفند ماه : ماخذ 
 

 درصد ٣٠  برابر١٣٨٠ و ١٣٧٩سهم بخش دولتي از تسهيالت تکليفي درسالهاي 
 درصد و سـهم بخـشهاي خـصوصي و تعـاوني بـه              ٢٥ برابر   ٨٣ و   ٨٢ و   ٨١و در سالهاي    

)  ۱۳۸۱-٨٣بـراي سـالهاي     ( درصـد    ٧٥و  ) ۱۳۷۹- ٨٠براي سالهاي   (د   درص ٧٠ترتيب  
 .باشد مي

 کـل کـشور     ١٣٨٣ قانون بودجه سـال      ٣تبصره  ) پ(شايان ذکر است مطابق بند      
 درصـد از سـهم بخـشهاي تعـاوني و خـصوصي بـراي اعطـاي                 ٦٥مقرر گرديـد حـداقل      

کـه بـا    اخص هـايي    شـ  در مناطق توسعه نيافته براساس       زايي  اشتغالتسهيالت با اهداف    
 اشـتغال بـه تـصويب       عـالي   شورايريزي کشور و تاييد       پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه    

 دراختيـار هيات وزيران خواهد رسيد بين استانها توزيع شود تا از طريق بانکهـاي عامـل                
براساس بند مذکور بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران           همچنين  . متقاضيان قرار گيرد  

 وضوع ايـن تبـصره را از طريـق دفتـر           ميليارد ريال تسهيالت م    ١٠٠مبلغ  موظف گرديد   
 بـه منظـور ايجـاد اشـتغال مولـد جهـت             »رياسـت جمهـوري   آوري    فـن  هـاي   يهمکار«

 .متخصصين فارغ التحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها اختصاص دهد
 ٣٠٠٠از  دهـد      نـشان مـي    ١٣٨٣بررسي ارقام مصوب تسهيالت تکليفي در سال        

 ميليارد ريـال آن جهـت اعطـاي    ١٦٧٠ميليارد ريال سقف تسهيالت مزبور در اين سال،   
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 . در نظر گرفته شده استزايي اشتغالتسهيالت با اهداف 
 

  قانون برنامه سوم٥٦ ماده -٣
 قانون برنامه سوم، نظام بـانکي کـشور موظـف شـد در طـول                ٥٦به موجب ماده    

ريزي و اقدام نمايد که همـواره پـس از کـسر ذخـاير                امهسالهاي برنامه سوم به نحوي برن     
 درصـد آن تجـاوز   ٢٠انداز که حداکثر از  الحسنه پس هاي قرض قانوني و احتياطي سپرده 

 درصد بقيه را به صورت وام براي ابزار کار در اختيـار کـساني قـرار                 ٧٠کند، حداقل     نمي
اين وام در ابتدا بـه ميـزان        . رنددهد که براي کارکردن امکان تهيه وسايل کار خود را ندا          

 حقيقي قـرار گرفـت، لـيکن سـپس براسـاس قـانون              اختيار اشخاص ده ميليون ريال در     
 ميليون ريـال     مبلغ آن به سي    ١٣٨٠ قانون برنامه سوم، از ابتداي آذرماه        ٥٦اصالح ماده   

 مقرر گرديد عالوه بر اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي غيردولتـي           افزايش يافت و ضمناً   
 .يز از اين تسهيالت استفاده نمايندن

 قـانون برنامـه سـوم در        ٥٦ تسهيالت پرداختي مـاده      ١٣٨٠ و   ١٣٧٩در سالهاي   
گرديـد امـا از       وام خود اشتغالي پرداخـت مـي      صورت    بهقالب آيين نامه اجرايي اين ماده       

ن  با اصالح آيين نامه مذکور، پرداخت اين وام متوقف گرديد و تنها کارفرمايا             ١٣٨١سال  
 .مجاز به استفاده از اين تسهيالت شدند

 با توجه به اصـالحات انجـام شـده در آيـين نامـه و                ١٣٨٣ و   ١٣٨٢در طي سال    
 ١٣٨٢ تصويب دستورالعمل جديد در اواخـر سـال           و نهايتاً  ٥٦ورالعمل اجرايي ماده    دست

 توسط شوراي پول و اعتبار از يکسو و تغيير در فرآيند اجـراي اعطـاي تـسهيالت مزبـور                  
هاي شغلي از سويي ديگـر        براساس سيستم مکانيزه پيشنهادي صندوق حمايت از فرصت       

.  عملکرد قابل توجهي نداشـته باشـد       ١٣٨٢-٨٣موجب گرديد که اين ماده طي سالهاي        
 و  ١٣٨٢منابع در نظر گرفته شده درخصوص تسهيالت موضـوع ايـن مـاده در سـالهاي                 
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در مجمـوع مانـده تـسهيالت    . باشـد   ميليارد ريـال مـي  ٣٣٠٠ و   ٣٠٠٠ به ترتيب    ١٣٨٣
  بـه رقـم    ١٣٨٣ سـال    اسـفند    قـانون برنامـه سـوم در پايـان           ٥٦اعطايي در قالب مـاده      

قايـسه بـا     در م  ١٣٨٣از اين مبلغ افزايش در مانده سـال         . ميليارد ريال رسيد   ١/١٥٤١٣
 .ميليارد ريال بوده است ٩/٣٩٧٤ معادل ١٣٨٢پايان سال 
  اشتغالم توسعه درخصوصي برنامه چهاردفهامهمترين ه

هـاي    برنامه چهارم در شرايطي تدوين گرديده که عدم تعادلهايي در برخي حـوزه            
شد، از جمله باال بودن نرخ بيکاري جوانان و زنان نسبت به بيکاري کل                بازارکار ديده مي  

التحصيالن دانشگاهي بيکار، افزايش دامنه تغييـرات نـرخ           کشور، افزايش قابل توجه فارغ    
در کنـار مـوارد     . اي در بازار کار     اري در استانهاي کشور و وجود عدم تعادلهاي منطقه        بيک

. ها در زمينه سياستهاي حمايتي نيز وجود داشـته و دارد      ي وجود برخي نارساي   گفته  پيش
 مختلف نظير افزايش سطح تحصيالت زنان،       داليل  بهاز آنجا که نرخ مشارکت نيروي کار        

نوار و لـزوم مـشارکت بيـشتر اعـضاي خـانوار در تـامين               پايين بـودن قـدرت خريـد خـا        
 در برنامـه  ،رونـدي رو بـه افـزايش داشـته    ..... هاي زندگي، باال رفتن سن ازدواج و       هزينه

 درصـد در پايـان برنامـه       ۸/۱۵ بـه     مشارکت زنان  بيني گرديده است که نرخ      چهارم پيش 
ريت نرخ مشارکت زنـان و      شايان ذکر است براساس برآوردهاي سازمان مدي      . افزايش يابد 

باشد کـه در سـال پايـاني           درصد مي  ۴/۶۴ و   ۹/۱۲ برابر به ترتيب    ۱۳۸۳مردان در سال    
 درصد افزايش خواهد يافت که به ترتيب از متوسط رشـد            ۶/۶۹ و   ۸/۱۵برنامه چهارم به    

گـردد بـا      به اين ترتيب مالحظه مـي     . باشد   درصد برخوردار مي   ۶/۱ و   ۱/۴اي برابر     ساالنه
افـزايش سـطح تـسهيالت، افـزايش سـن          واسطه    به(ه به افزايش نرخ مشارکت زنان       توج

ازدواج، ارتقاء سطح استاندارد زندگي و نياز به افزايش درآمد خانوار و تحوالت اجتمـاعي               
بيني افزايش رشد نرخ مشارکت زنـان در مقايـسه بـا              ، در برنامه چهارم پيش    )و فرهنگي 
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هـاي   هاي مختلف اشـتغال و ايجـاد فرصـت    وين برنامه شده است و لذا در تددهمردان دي 
 به لزوم افزايش مشارکت زنـان در بـازار کـار صـورت گيـرد تـا             بايد توجه ويژه    شغلي مي 

 .اهداف برنامه در اين زمينه تحقق يابد
توان   را مي  اشتغال در برنامه چهارمدرخصوصمهمترين اهداف کمي  کلي طور به

 :به شرح زير بيان نمود
  هزار نفر۸۰۰عرضه نيروي کار حدود افزايش وسط ساالنه  مت-
 و  ۶/۶۹نـرخ مـشارکت      ( درصد در پايان برنامـه       ۴۳ افزايش نرخ مشارکت به      -

 ) درصد براي مردان و زنان در پايان برنامه۸/۱۵
  درصد در پايان برنامه ۴/۸ کاهش نرخ بيکاري کل کشور به -
 پايان برنامه  درصد در ۵/۸ کاهش نرخ بيکاري زنان به -
  برنامه  درصد در پايان۲/۱۸ به شاغالن افزايش سهم اشتغال زنان در کل -
  درصد در پايان برنامه چهارم۴/۸ کاهش نرخ بيکاري جوانان به -
  درصد در پايان برنامه۴/۸التحصيالن دانشگاهها به   کاهش نرخ بيکاري فارغ-
 درصـد   ۸/۱۷ بـه    شاغالن  داراي تحصيالت عالي از کل     شاغالن افزايش سهم    -

 در پايان برنامه
  درصد در پايان برنامه۴/۸ کاهش نرخ بيکاري مناطق روستايي به -
 درصد ۵/۳وري نيروي کار با رشد متوسط ساالنه   افزايش بهره-
 ي در جهت رفع يا تعديل چالش هاي بازاركارهايپيشنهاد

ي كار وعوامل موثر بر آن      چالشهاي  بازار كار ايران در ابعاد عرضه و تقاضاي نيرو          
فزوني عرضـه نيـروي كـار بـر تقاضـاي آن و تعميـق شـكاف                 . قابل بحث و بررسي است    

موجود، وجودمشكالت ساختاري از بعد عرضه در اقتصاد، عدم عملكرد بهينـه قيمتهـاي              
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نسبي، وابستگي توليد، سرمايه گذاري و متعاقباً تقاضـاي نيـروي كـار بـه بـازار مـصرف                   
از جملـه چالـشهاي     .... مرتبط با بازار كار و    ي در برخي قوانين     هاي  ينارسايوجود  داخلي ،   

كلي از مهمترين اقدامات در جهت كاهش بيكاري در طور  به. بازار كار محسوب مي گردد  
 :جامعه مي توان به موارد ذيل اشاره داشت

ن  اصالح سياستهاي اقتصادي کشور با محور قرار دادن مساله بيکاري و ابعاد آ             -۱
بـه  ) شامل تقاضاي داخلـي و تقاضـاي خـارجي        (در کشور در جهت افزايش تقاضاي کل        

تاکيـد بـر اصـالحات      بدين منظـور    . گردد  منظور کمک به حل مشکل بيکاري توصيه مي       
گذاري و توليد از جمله توجه کافي به بازار           سرمايه پيوند با    درساختاري در اقتصاد بويژه     

 رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، اسـتفاده کامـل از             سرمايه، اصالح ساختار مالياتي،   
گذاري و بهبـود      همچنين ايجاد امنيت سرمايه   . يابد  ضرورت  مي  .. هاي توليدي و      ظرفيت

 .گذاري خارجي موثر باشد تواند در جذب سرمايه تعامل با ساير کشورها مي
کـار، بيمـه    از جملـه قـانون      ( ناظر بر روابط کـار و توليـد          هاي  ون مجموعه قان  -۲

 بر بخش رسمي و مدرن اقتصاد کشور موثر است، بايد بـه منظـور               بويژهکه  ...) بيکاري و   
ايجاد سازگاري با اهداف توسعه مورد بررسي و بازنگري همه جانبه قرار گيرد و اصالحات 

 . الزم در آن در جهت کاهش هزينه مبادله و افزايش کارايي بازار کار انجام شود
  .ب بيشتر در اجراي طرحها، بويژه اتمام طرحهاي نيمه تمام تسريع و شتا-۳
 که توسـط بخـش خـصوصي ارائـه          زا  اشتغال اولويت دادن به اجراي طرحهاي       -۴

اولويت مزبور بايد به طرحهايي داده شود که به سرمايه کمتر نيـاز داشـته و در                 . شود  مي
 .رسد زمان کوتاهتري به بهره برداري مي

تهاي کنتــرل و تثبيــت جمعيــت و تــسريع در اجــراي  ادامــه اجــراي سياســ-۵
سياستهاي معطوف به توسعه مناطق توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته جهت جلوگيري             

 .از مهاجرت نيروي کار فعال به شهرهاي بزرگ
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 اصالح نگرش و انتظارات جويندگان کار از طريق اتخاذ تمهيداتي براي کاهش -۶
غل، نقش ها  و موقعيت هاي مختلـف اجتمـاعي، بـراي             نابرابري ارزشي موجود بين مشا    

بويژه آمـوزش   . اصالح انتظارات جويندگان کار و نقش رفتاري آنها دربازار کار موثر است           
همچنـين ارائـه    . باشـد   نوجوانان و جوانان در اين زمينه از اهميت خاصي برخـوردار مـي            

 . کار بسيار اساسي استبه جويندگان) شاخصهاي کليدي بازار کار(اطالعات بازار کار 
 ايجاد پايگاه اطالعاتي مناسب درجهت شناخت ابعاد و ساختار بيکاري کـشور             -۷

براي آگاهي از تغييرات به عمـل آمـده و پـيش بينـي وضـعيت در آينـده  از مهمتـرين                       
اين مهم بايد توسط مراکز خدمات اشتغال وزارت . اقدامات براي ساماندهي بازار کار است

ي سازمانهايي نظير سازمان تامين اجتماعي، کميته امـداد امـام خمينـي و              کار با همکار  
اصالح ديدگاه حاکم . سازمان بهزيستي که حمايت از بيکاران را برعهده دارند، انجام شود          

بر وزارت کار و امور اجتماعي ، که در حال حاضر فقـط مبتنـي بـر حمايـت از شـاغالن                      
بويژه تعريـف حـد و مـرز آن بـا وظـايف             (انه  است، همچنين بازنگري وظايف اين وزارتخ     

وزارت کار و امور اجتمـاعي بـه        . ضروري است ) شوراها و اتحاديه هاي کارگري و صنفي        
عنوان دستگاه اجرايي مسئول در زمينه اشتغال و بيکاري بايد به ايجاد پايگاه اطالعـاتي               

يابي مستمر پيـشرفت    بازار کار و مشاغل، طراحي و اجراي طرحهاي فعال بازار کار و  ارز             
 .باشد بيکاران در يافتن شغل از طريق مراکز خدمات اشتغال، متعهد

 اجراي سياستهاي فعال بازار کار براي مقابله با بيکاري در چارچوب طرحهاي             -۸
نمونه هايي از اين طرحها، که الزم  است با همکاري سازمان هـاي              . شود  فعال توصيه مي  

آمـوزش بـه گروههـاي هـدف از         :جرا درآيد، عبارت است از    حمايت کننده از بيکاران به ا     
جامعه بيکاران با اهداف مشخص، دادن يارانه به کارفرمايان موجود که فرصتهاي جديـد              

 دانـش   بـويژه شغلي ايجاد مي کننـد، توجـه بـه خـود اشـتغالي افـراد واجـد صـالحيت                    
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ار جستجوي شغل   آموختگان آموزش عالي و کارآفرينان، و مهمتر از همه تقويت ساز و ک            
 .و پيگيري وضعيت بيکاران حتي پس از يافتن شغل، به منظور اصالح طرح هاي فعال

 اجراي سياستهاي تنظيم بازار کار براي ايجـاد تعـادل در بـازار کـار ايـران از                   -۹
ايجاد انعطاف پذيري در زمان کار با به رسميت شناختن و به مورد اجـرا درآوردن                : قبيل

مه وقت و ايجاد نهادهاي الزم براي هدايت بيکاران به سـمت اينگونـه              کار موقت و کار ني    
وري  با بهرهمشاغل، ايجاد انعطاف پذيري در مزد از طريق ايجاد ارتباط بين مزد و حقوق          

 .نيروي کار
 شکل دادن به بخش دانش در گروههاي مختلف فعاليت از جمله مهمتـرين              -۱۰

تمرکز تخصصي و مهارتي شاغالن و افزايش       راهبردهاي بازار کار است که موجب کاهش        
حمايـت از تغييـرات سـازماني و اصـالح  قـوانين و              . شـود     اشتغال نيروي متخصص مـي    

از راهکارهـاي اساسـي در ايـن        آوري    فنمقررات در جهت سازگاري آنها با توسعه علم و          
 .زمينه است
ت  گسترش امر تحقيق و توسـعه کيفيـت در فعاليتهـاي اقتـصادي، در جهـ                -۱۱
پيـشرفته در توليـد و بـه منظـور فـراهم کـردن شـرايط حـضور در                   آوري    فناستفاده از   

بازارهاي جهاني و افزايش تقاضاي خارجي براي محصوالت و خدمات کشور، اهميت قابل 
زيرا در صورت عدم توجه به اين مهم، با توجه به گسترش عالقه مندي              . اي دارد   مالحظه

پيشرفته، تقاضـاي داخلـي     آوري    فنتوليد شده با    مصرف کنندگان به مصرف محصوالت      
نيز به تدريج از مصرف محصوالت داخلي به سمت محصوالت خارجي منحرف شده و بـا                

، توليـد ايـن محـصوالت نيـز         )کاهش تقاضـا  (از دست رفتن مشتريان محصوالت داخلي       
توليد توجه به   . معضل بازار کار نيروي متخصص تشديد خواهد شد       " کاهش يافته و نهايتا   

اين دسته از محصوالت و ارائه خدمات قابل عرضه به بازارجهاني، به عنـوان شـرط اوليـه     
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براي گسترش تجارت خارجي و افزايش تقاضاي مـوثر بـراي متخصـصان آمـوزش عـالي          
 . شود توصيه مي
 :گردد وري نيروي کار راهکارهاي زير پيشنهاد مي  براي افزايش بهره-۱۲

 موزشي و بازار کارايجاد ارتباط بين نظام آ 

هاي دانشگاهي، آموزش     باال بردن سطح کيفي نيروي کار بوسيله آموزش        
 اي و افزايش سهم شاغالن متخصص هاي فني و حرفه ضمن کار، آموزش

 کاهش عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي کار 

 پذيري در قانون کار ايجاد انعطاف 

ي دولتـي و جـايگزيني      هـا   تسريع در تعديل نيروي انساني مازاد فعاليـت        
 نيروي انساني متخصص 

 به روز کردن دانش مديران و اصالح شيوه انتصاب و ارزيابي آنها  

 وري آشنا کردن مديران به ضرورت افزايش بهره 

پرهيز از تعيين دستوري دستمزدها و ايجـاد ارتبـاط بـين دسـتمزدها و                
فيدتر، بيشتر  وري در جهت افزايش انگيزه نيروي کار در انجام کار م            بهره

 اي اده بهينه از امکانات سرمايهو استف
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 منابع
 مرکز آمـار ايـران در سـالهاي    ـهاي اشتغال و بيکاري خانوار   آمارگيري از ويژگي -۱

 .مختلف
يردولتي در شش ماهـه اول سـال         غ هاي  يعملکرد مراکز خدمات اشتغال و کارياب      -۲

 . وزارت کار و امور اجتماعيـ۱۳۸۳

, جوانـان ,  برنامه چهارم توسـعه بـا تأکيـد بـر اشـتغال زنـان              تحوالت بازار کار در    -۳
 دفتر اقتصاد کالن سازمان ـ و روستايي  التحصيالن دانشگاهها مناطق شهري فارغ

 .۱۳۸۳ مرداد -ريزي کشور مديريت و برنامه



١٦٩ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

 

 

  و مقرراتي پول الکترونيکي قانونيمسائل

 

 

 يانگ .  بي . چمبرز سي: مؤلف

 ١ليال آرميان: مترجم

 

 مقدمه: بخش نخست

اقتـصادي و  عوامل از   است وبرخورداردر تمدن بشري ه سال انهزارقدمتي  از  پول
 مـذهبي آداب و رسـوم      و   مبادالت پاياپاي ، ديه،   دادوستدغيراقتصادي نظير باج و خراج،      

، دندان احشام و نهنـگ      ٣ نظير صدف  ختلفي م هايدر شکل اوليه  پول   ٢.نشأت گرفته است  
سـير تکامـل پـول بـه چهـار گـروه عمـده تقـسيم                . ه است و سپس مسکوکات ظاهر شد    

________________________________________________________ 
  اداره دبيرخانه شوراي پول و اعتبار و هيأت عامل بانکمترجم -١
 .م۱۹۹۶کنون،  پول از زمان معاصر تاة، تاريخچ)(David Glynديويد گالين  -٢

 و نه   توضيح مترجم  را به نشانة     م و عالمت    سال ميالدي  را به نشانة     . م شايان ذکر است، مترجم عالمت    
 .يا پاورقي درج کرده است/مؤلف در متن و

 م.شد مي جاي پول استفاده به (cowrie shell)فريقا از صدف آهاي آسيا و  پيشتر در بخشهايي از قاره -٣



١٧٠ روند 

تجـارت  ( مشتمل بـر نـسل اول        »پولعنوان   اشيا به    کارگيري  به« گروه نخست    ١:شود  مي
اسـکناس و    استفاده از «؛ گروه دوم    )رانبها گ يتجارت اشيا (و نسل دوم    ) مبادالت پاياپاي 

و نـسل چهـارم   ) مـسکوکات ( مـشتمل بـر نـسل سـوم     » پولعنوان کشورها به    مسکوک
 مـشتمل بـر نـسل پـنجم         »پـول عنـوان    مطالبات به    کارگيري  به«؛ گروه سوم    )اسکناس(
 هــاي پرداخـت ( و نـسل هفـتم   ٢(plastic money)، نـسل شـشم   )حـسابهاي سـپرده  (

 ارتعاشــات کــارگيري بــه«؛ و گــروه چهــارم )٤نتقــال الکترونيکــي وجــوه و ا٣الکترونيکــي
و نـسل نهـم   )  هوشـمند هـاي  کـارت ( مشتمل بر نسل هشتم »پولعنوان الکترونيکي به  

سير تکامل تدريجي و مـداوم پـول از بـسياري جهـات بـا رشـد                 ). مسکوکات ديجيتالي (
حجـم   انقـالب صـنعتي      بـا آغـاز    چنانکـه . تجارت و بازرگاني جهاني ارتباط داشته اسـت       

 پرداخـت نيـز بـه       هاي  نظامتجارت داخلي و خارجي به شدت افزايش و مبادالت پولي و            
 . تسه اسرعت توسعه يافت

 ،.م۱۹۱۸ در سـال     امريکـا انتقال پول از طريق تلگراف از سوي بانک فدرال رزرو           
ر مختلفـي   َو پرداخت الکترونيکي از صُ    هاي  نظام ٥.ه است سرآغاز پرداخت الکترونيکي بود   

________________________________________________________ 
گزارشـهاي  : ، روشهاي نوين معامالت مالــي و آثار آن بر پـول (M. Stathopoulos) استاثوپولُس. ام -١

 .۳-۱شمارة يک، صفحات .) مKluwer Law International ) ۱۹۹۵نشرية. عمومـي و ملـي
۲- plastic money به کارتهاي اعتباري  (credit card) و کارتهاي برداشت از حـساب  (debit card) ،

. شود و با پـول نقـد و چـک تفـاوت دارد              اطالق مي موجودي حساب و نه بيش از آن،        برداشت به ميزان    
Credit Card سـازد و از ايـن رو،    امکان برداشت بيش از موجودي حساب را براي دارندة آن فراهم مـي  

 م.شود کارت اعتباري ناميده مي
3- Electronic Payments (EPs) 
4- Electronic Fund Transfers (EFTs) 

. ويکـم، بـازبيني از کريـگ دي    ، پول و واحد پول ملي در قرن بيست)Geoffrey Turk(رک جفري تُ -٥
، پول الکترونيکي و کارکردهاي قانوني آن در حوزة بريتانيـا، بـه آدرس   (Craig D. Manson)منسون 

 http://www.electronic-money.co.uk/Diss2.htmالکترونيکي 
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 و ١فروشــي  پرداخــت عمــدههــاي نظــام: شــوند  بــه دو گــروه تقــسيم مــي وبرخوردارنــد
گيـرد و     کنندگان را دربرنمـي      معامالت مصرف  ،فروشي  نظام پرداخت عمده  . ٢فروشي  خرده

بانکي به نامهـاي       انتقال وجوه بين   عمدة آن از طريق سه نظام       هاي  پرداختجريان عظيم   
)CHIPS٣(  ،)SWIFT( و   )٤Fedwireفروشـي،    نظـام پرداخـت خـرده     . شـود   انجام مي )  ٥

 هـاي   کـارت پرداخـت نظيـر     هـاي     مکانيـسم  کارگيري  بهاعم از   کنندگان    معامالت مصرف 
 ٨هـاي فـروش،      پايانـه  ٧ برداشـت از حـساب،     هـاي   کارت ٦خودپرداز،هاي    ماشيناعتباري،  

ي هـا  کانيـسم م. گيـرد  را دربرمي و خدمات پرداخت تلفني صورتحساب ٩بانکداري خانگي 
 )ACH١١ ( و)check truncation١٠ (سيـستم  و از طريـق  )online( به صورت يادشده

________________________________________________________ 
1- wholesale payment systems 
2-retail payment systems 
3- The Clearing House Interbank Payment Systems (CHIPS) 

 انجمن اتاق تهاتر نيويورک      بانکي، متعلق به بخش خصوصي و تحت اداره         نظام پرداخت اتاق تهاتر بين    
وقفـه بـه انتقـال و تـسوية معـامالت              و بـي   onlineظام پرداخت الکترونيکـي بـه صـورت         اين ن . است
 .  مؤلف رجوع شود۱۶ي  به منبع شماره. پردازد مي

4- The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) 
دفتر مرکزي آن در شهر      است که    بانکي جهاني، سازمان تعاوني غيرانتفاعي      جامعة ارتباطات مالي بين   

رساني مالي است و نبايستي بـا         سوئيفت، در واقع نظام پيام    . بروکسل، پايتخت کشور بلژيک قرار دارد     
فرض وجود سيستم مجزاي اجراي امـر پرداخـت، انتقـال             اين نظام با پيش   . نظام پرداخت اشتباه شود   

 . کند بانکي را تسهيل مي اطالعات بين
٥- Fedwire بانک مذکور، اين نظـام پرداخـت       . روزي بانک فدرال رزرو امريکا است       ام پرداخت شبانه  ، نظ

 . کند را براي سازمانهاي مالي دارندة حسابهاي تهاتر يا ذخاير نزد بانک فدرال رزرو ارائه مي
 

6- Automated Teller Machines (ATMs) 
7- debit card 
8- Point-of-Sale (POS) terminals                    م.شوند خوان نيز ناميده مي هاي کارت دستگاه  
9- home banking            خود از طريق  منزل  داخل مشتري که   بانکي  عمليات    

م.رساند  مي انجام به ... و  کامپيوتر، تلفن   
١٠- Check truncation ه روند انتقال از يا مخابره تلگرافي است ک) کاغذ( نظام انتقال از طريق دورنگار

 .کند طريق کاغذ را با انتقال الکترونيکي جايگزين مي
. ، گزينة الکترونيکي جايگزين نظام وصول چک براساس ثبت سنتي اسـت           ACHمکانيسم پرداخت    -١١

هـاي   گيرنـد، نظيـر سـپرده    اکنون براي ادارة معامالت کالني که به دفعـات صـورت مـي            اين نظام هم  از  
 .شود  تأمين اجتماعي، و خدمات پرداخت خودکار صورتحساب استفاده ميهاي مستقيم، پرداخت



١٧٢ روند 

فروشـي بـه نـام         الکترونيکي خرده  هاي  پرداخت زمينةي در   هاي  نوآوري. دنشو   مي پرداخت
قـرار دارد و از     خـويش    ة توسـع  اوليةکه هنوز در مراحل     گرفته    صورت ١پول الکترونيکي 

شـدن بـا اسـکناس و مـسکوک کـه جايگـاه مـسلطي در                  ايگزينجـ ي بـراي      ا  توان بالقوه 
معـامالت  توانـد     مـي هـا     نـوآوري در ضـمن ايـن      . اسـت د، برخوردار   ند دار رپرداختهاي خ 

 .دکاهش دههاي آن را  هزينهتسهيل کند يا  کنندگان و تجار براي مصرفرا فروشي  خرده
وم جديـد پـول      مفهـ  ارائـة بـه    احتمـاالً بنابر توضيحات پيشين، پول الکترونيکـي       

هـاي   پرداخت نحـوة  اينترنـت، تغييـر      از طريـق  ، آغاز نظام نوين پرداخت بازرگاني       ٢جيبي
 ٣يي و دگرگــوني بنيــادين انتقــال وجــوه از طريــق خطــوط تلفــن و امــواج راديــودولــت

 گـسترة  عرضـة  ، خـرد و بـا حجـم زيـاد         کاربرد پول الکترونيکي در معـامالت     . انجامد مي
با وجود اين،   .  خدمات قديمي را در پي دارد      ارائة نحوةغيير  متنوعي از خدمات جديد و ت     

ده و چنـدان مـورد توجـه        بـو  برخـوردار ن   اي  گـسترده انواع پول الکترونيکي از مقبوليـت       
، ٤ پيرامـون امنيـت    ييهـا   نگرانـي  وجـود اين امر   دليل   .است  نندگان قرار نگرفته  ک مصرف

 .است...  و ٥حريم خصوصي
مطـرح   را   ديمتعـد نيکي مـسائل قـانوني و مقرراتـي          پول الکترو  مبتکرانة توسعة

  و احراز هويـت   قابل قبول  يافتن روشهاي    اين بررسيها، . بررسي شود  که بايستي    سازد  مي

________________________________________________________ 
1- Electronic money (e-money) 
2- pocket money 

پـول  : هاي نوظهـور  ، پرسشهاي کليدي دربارة نظام(Thomas P. Vartanian)وارتانيان . توماس پي -٣
 ۱۹۹۶ ژوئن، ۱۷، (Am. Banker)مريکن َبنکراَکجاست؟، نشرية 

4- security 
5- privacy  

شود و تنها کاربران مجاز، امکـان دسترسـي بـه آن را     قانوني که به موجب آن داده، محرمانه تلقي مي        
) حريم خصوصي اطالعات  ( آن   ه بودن اين قانون جداسازي مبادلة پيام براي تأمين اصل محرمان        . دارند

 م.گيرد را در بر مي



١٧٣ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

 اجراي قانون و ايجاد ابزارهـاي ضـروري         ويژة با نيازهاي     هماهنگي  اطالعات،  از محافظت
 دربارةرد کليدي مطرح     اين مقاله برخي موا    .شود  را شامل مي   حل و فصل اختالفات    براي

. کنـد    مـي  ارائـه   آن  مقـررات  ي را مشخص و راهکارهايي را براي نظارت بر        پول الکترونيک 
 سـوم و    هاي بخـش  ؛بخش دوم به معرفي پول الکترونيکي، ويژگيهـا و آثـار آن بـر بانکهـا               

پول الکترونيکي و قانونگذاري چهارم به ترتيب به بررسي مسائل قانوني انتشار، استفاده و 
 .پردازد گيري مي پيشنهاد به نتيجهچند  ارائةبخش پنجم نيز با 

 

  پول الکترونيکي:بخش دوم

 پول چيست؟. ۱

 است که مردم در قبال فروش کاالها، اوراق بهادار و خدمات خويش                                     اي   وسيله  پول   
مان طور که اشاره گرديد، پول              ه نخست،     ١. کند   مي تأمين  سه هدف را        پول  .   پذيرند    مي 

ت ا يا خدم   ها ، بهاي کاال     ٣ارزش    سنجش   دوم، پول به عنوان معيار             .   ست ا ٢ه مبادل  وسيلة 
حفظ  وسيلةسرانجام، ند و ک  ميارائهآنها  ة مقايسبراي معياري گيري و را اندازه شده ارائه

 .در آينده خرج نمودانداز و  پستوان آن را  است که در نتيجه مي ٤ارزش
 هاي و هدف   کردها   م معامالت و کار       امکان انجا     پول     ويژة   ص ي خصا شايان ذکر است،       

 وسيلة به عنوان     آن   دوام پول موجب ايفاي نقش                نخست،   . سازد   يادشده را فراهم مي          
با وجود اين،       .   رود     نمي  کردن از بين       با خرج   به عبارت ديگر، پول           .   شود   ارزش مي     حفظ 

يا  وليد  ت دوم،     .   نخواهد شد   شود، جايگزين      مفقود     و  برود، دزديده             پول از بين     چنانچه  
قانوني      وجهة  اعتماد عمومي به       .   رد گي نبايستي به آساني صورت        مردم    از سوي    جعل پول    

________________________________________________________ 
 ، تاريخچة پول، به آدرس الکترونيکي )Minneapolis (بانک فدرال رزرو مينياپوليس -۱

http://woodrow.mpls.frb.fed.us/econed/curric/history.html  
2- medium of exchange 
3- standard of value 
4- store of value 



١٧٤ روند 

عامل        آن      اصلي پول،  موفقيت  م وسيلة عنوان     به    است دله اب  يستي         .     با پول   ، از  سوم
ه ب ، ارزش آن         مردم   عامة  و پذيرش     با افزايش اعتماد         .   اي برخوردار شود          مقبوليت گسترده     

 .برخوردار استنام  بي مبادلةاز قابليت م، پول سرانجا .دياب مي ي مبادله فزونوسيلة عنوان
 پول الکترونيکي چيست؟. ۲

 عـام و ماهيـت آنهـا نيازمنـد          مفاهيمي و پول الکترونيکي،     ١ الکترونيکي بانکداري
انـواع  : شود بانکداري الکترونيکي طبق توافق همگان به دو دسته تقسيم مي   .تشريح است 

 و انـواع    ،گـردد    عرضه مي  ٣ ارزش ذخيرةمحصوالت   به صورت      که عمدتاً  ٢پول الکترونيکي 
گيـري مـشتريان از    امکان بهـره که  access products٤ الکترونيکي يا  انتقالهاي شيوه

 .سـازد   مي دستيابي به خدمات پرداخت سنتي را فراهم         برايوسايل ارتباطي الکترونيکي    
 پرداخـت   براي ،اينترنت شبکة ظيرن ، شخصي و شبکه   رايانةگيري از     به عنوان مثال، بهره   

 ويژگـي   اي انتقـال وجـوه بـين حـسابهاي بانـک،           اطالعات بـر   مخابرة وبا کارت اعتباري    
ـ  آن اسـت کـه نگرانيهـاي مر        ٥ ارتباط شيوة،   اين محصوالت  برجستة ـ  وب  طـرح پـول     هط ب

 .  و در اين مقاله بررسي نشده استشتهالکترونيکي را درپي ندا
بـرد،   به سـر مـي    خويش   توسعة اوليةي هنوز در مراحل     پول الکترونيک از آنجا که    
رگانهاي مختلف به طرق گوناگون به  اشخاص و ا وردوجود نداباره   اين   تعريف واحدي در  

پول الکترونيکي   ٦،کميسيون اروپا . ندا پرداخته انواع پول الکترونيکي     بندي  عريف و طبقه  ت
 :ده است خويش به شرح ذيل تعريف نموبخشنامةنويس  در پيشرا 

________________________________________________________ 
1- Electronic banking (E-banking) 
2- e-money products 
3- stored value products 

محصوالتي که امکان دستيابي مشتريان به ابزارهاي پرداخت سنتي را به طريـق الکترونيکـي و از راه                   -٤
هاي فروش و بانکداري خانگي از مصاديق اين امر           انتقال الکترونيکي وجوه از پايانه    . سازد  دور فراهم مي  

 م.است
5- communication method 
6- European Commission 



١٧٥ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

 هـاي   کـارت الکترونيکـي نظيـر      يهـا ابزاربـر روي    اين پول به صـورت الکترونيکـي         )۱
 ؛ شود  ذخيره مي٢  رايانه حافظة يا ١دار تراشه

 وسـيلة بـه عنـوان      آن،   منتـشرکنندة  مؤسـسة غيـر از    بـه   ،  مؤسـسات  سايراز سوي    )۲
 ؛شود پذيرفته مياخت ردپ

 ؛ و اسکناس و   کاربران، به عنوان جايگزين الکترونيکي مسکوکاتاستفادة به منظور )۳
 .دشو توليد مي اندک هاي پرداختجراي انتقال الکترونيکي ا )۴

، پول الکترونيکي را به شرح      امريکا بانک فدرال رزرو     ٣کنندة  مصرف مشاورةهيئت  
 به صورت کـارت هوشـمند،   و الکترونيکي منتقل پول به طريقاين : کند   مي توصيفذيل  

هـاي   و در پايانـه    گردد مي حمل   ٤شده يا کيف پول الکترونيکي      کارت حاوي ارزش ذخيره   
________________________________________________________ 

1- chip card 
 بـراي    يا مدارهاي يکپارچه ، حاوي تراشه)"Integrated Circuit "IC (کارت تراشه يا مدار يکپارچه

، (PINs)ي شخـصي    هاي شناساي   ظوره براي تأييد شماره   من  ي، ذخيرة اطالعات يا پردازش تک     شناساي
حافظـة موجـود در کـارت بعـضي         .  حسابها و ذخيرة سوابق شخصي است      تصويب خريدها، تأييد تراز   

 م).رساني تراز حساب  روز  به: به عنوان مثال( شود  مواقع به ازاي هر بار استفاده به روز مي
2- Computer memory 
3- Consumer Advisory Board 

 به جاي پول نقد، و پيـشرفت   ابزار پرداخت الکترونيکي(Electronic wallet)کيف پول الکترونيکي  -٤
رايانـة کـوچکي بـه همـراه صـفحة          .  عاري از پرداختهاي نقد است      مهمي در زمينة دستيابي به جامعة     

اين کيف نيز . هاي تصويري، در مرکز اين کيف قرار دارد نمايش و ابزار ورود اطالعات اعم از متن وداده      
دستيابي به خدمات اطالع رساني و بـه منظـور    براي (electronic cash)همانند پول نقد الکترونيکي 

رسـاني،    فروشان، خدمات اطالع    بانکها، شرکتهاي مسافرتي، خرده   . گيرد  شناسايي مورد استفاده قرار مي    
اي و متـصديان ارتباطـات؛ مـشترياِن          مراقبتهاي بهداشتي، گمرکات و شرکتهاي امنيتي، عوارض جاده       

اين کيف ابزار جيبي کوچکي است که ماننـد ديگـر           . کي هستند  از کيف پول الکتروني     گيري  بالقوة بهره 
پول يا اطالعات به طور فيزيکـي و بـا ورود کـارت             . رسد  کننده به فروش مي     وسايل الکترونيکي مصرف  

داشتن کـارت در کيـف     يا با نگاه(Conditional Access For Europe: CAFE)هوشمند در پايانه 
  شود و معـامالت پـولي در کليـة          ون قرمز بين کيف و پايانه منتقل مي       گيري از ارتباط ماد     مزبور و بهره  

گيـري از     گسترش آتي اين ابزار در بلندمدت، به بهره       . گيرد  کشورها و برحسب تمامي ارزها صورت مي      
هاي شخصي، اعم از گذرنامه و گواهينامه رانندگي، و اطالعات            هاي مشابه نظير اعتبارنامه     ديگر سيستم 
 م.امدانج پزشکي مي



١٧٦ روند 

 اسـتفاده مـورد   با شـخص    شخص  مستقيم   بيروني در معامله     نهاد ة بدون مداخل  فروش و 
کننـدگان يـا     ارائـه بانکها يا ديگـر     دست  اين پول از طريق خطوط تلفن به        . گيرد  قرار مي 
نقـل و    (١ اتصال به تلويزيون کابلي تعـاملي      از طريق  و رسد  مي) پول الکترونيکي ( ناشران

 .شود ميخرج   ويابد ميانتقال   شخصيةو رايان )انتقاالت کابلي
شـده يـا     ، پـول الکترونيکـي ارزش ذخيـره       يادشـده تعريف و توصـيف      با توجه به  

که ) پول(وجوه يا ارزشي    العات مربوط به    اط که   اپرداخت است، بدين معن    پيشمکانيسم  
که   اين ارزش الکترونيکي.شود مي ابزار الکترونيکي ذخيره    دردر اختيار مشتري قرار دارد      

 و ديگر ابزارها    هبوجوه  ال مستقيم   قتن ا شود، با هر بار     کننده خريداري مي    از سوي مصرف  
. يابـد   کـاهش مـي  ،ظير اينترنـت ن ، اي هاي رايانه هاي فروش يا شبکه  خريد از طريق پايانه   
شـده   پرداخـت  پـيش منظـوره    تـک  هاي  کارتبسياري از   برخالف  ـ   انواع پول الکترونيکي  

 . ست اشده چندمنظوره و عمومي ايجاد هاي پرداخت براي  ـ تلفنهاي کارت مانند
 هوشمند يا کيـف پـول       هاي  ارتک(پرداخت    پيش هاي  کارتپول الکترونيکي انواع    

 ز مختص امر پيش پرداخت که ا      ينرم افزار محصوالت  و  ) شود  مي ناميده نيزالکترونيکي  
را ) شـود   مي ناميدهنيز  پول ديجيتالي   (د  نکن   مي  استفادهنظيراينترنت   اي هاي رايانه  شبکه

هـاي متـداول پـول الکترونيکـي و      از نمونـه   پـيش پرداخـت  هـاي   کـارت  .گيـرد   دربر مي 
شـرکت  البته . استپيشگامان اين بازار از نيز ) VISA Cash(  و(Mondex)شرکتهاي 

اکنـون،    هـم . ين شرکتي بود که در اين زمينه فعاليت نمـود         نخست ،(Digicash)هلندي  
کننـدگان قـرار      در اختيـار مـصرف    ي الکترونيکـي    ها  سيستممحصوالت و   از  تعداد زيادي   

، (Proton)،  (Millicent)،  (CyberCash): ستابرخي از آنها بدين شرح      ي   که نامها  دارند

(PayPal)،(eMoneyMail)  (BillPoint)، (Payme.com)، (PayTrust)   و (Propay). 
________________________________________________________ 

1- interactive cable television 
ها، و دريافت سريع پاسـخ را داده          ها و داده    ، برنامه هاسيستمي نمايشي که به کاربر اجازة ورود دستور       

 م.دهد العمل نشان مي هاي مختلف کاربر عکس و به ورودي



١٧٧ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

بـاوجود   و   گيرنـد  قـرار مـي    يادشـده    دستةدو   ءجزتفاوتها،  به رغم برخي     اين محصوالت 
ح يشردر ادامـه بـه تـ      . از کاربرد محدود مصرفي و تجاري برخوردارنـد       ،  نوآوريو  کارآيي  
 . پردازيم مي  پول الکترونيکيعمدة عملکرد انواع نحوةمختصر 

 در اکنون  ، هم طراحي گرديد در شهر لندن    . م۱۹۹۰در سال   که   Mondexکارت  
 حاوي پردازشگر کوچکي است که       و گيرد  مورد استفاده قرار مي     کشور جهان  ۷۵بيش از   

 گـواهي با استفاده از    وجوه سپرده    .کند  منتقل مي  و   داري  نگهرا  ) پول(ارزش الکترونيکي   
ـ کارت کاربردر امل، ح  ذخيـره  ــ »به هـيچ حـساب مرکـزي متـصل نيـست      اين کارت« 

ارزش نامحـدود   انتقـال   کان  ما ،، کيف پول الکترونيکي حاوي کارت      بر آن  عالوه. شود مي
فراهم  انتقال بانکي از شخصي به شخص ديگر      و مرکزي   تأييدشده را بدون نياز به       ذخيره

در نيـز   سابقة پرداختها را    اين کارت    .سازد  مي نقد   همانند پول را  در نتيجه عملکرد آن     و  
 .کند خود ذخيره مي

 اين کـارت  هاي پرداختهرچند . است Mondexهمانند  نيز Visa Cashکارت 
 ـ   يادشـده "کارت بـه کـارت  "از سهولت انتقال  و گيرد مياز طريق ابزاري مرکزي صورت 

وابستگي اين کـارت بـه    .ت برخوردار نيسداراي چنين قابليتي است ـ   Mondexکارت 
مطلوبيـت آن    ةيکي از داليل عمد   بانکها و در نتيجه درآمدزايي کارت يادشده براي آنها،          

 .  از منظر تجاري مطلوبيت بيشتري داردVisa Cashرو،  از اين .استبانکها نزد 
 در کـشور    .م۱۹۹۰ را در سـال      2Digicash شرکت ديجـيکش     ١ديويد چام آقاي  

 بـا مـشتري    .پول الکترونيکي ايـن شـرکت بـود       نام   ،(eCash)ش  يکَا. هلند تاسيس کرد  
ايکـش  مبلـغ   ،  ه بـود  دکـر  دريافت  شرکت يادشده را    ي که مجوز     نزد بانک  گشايش حساب 

الکترونيکـي  پول  . برداشت کند  ستتوان  خويش را مي   رايانة دايمي   ةحافظشده در     ذخيره
________________________________________________________ 

1- David Chaum 
 .منحل شد. م۱۹۹۹شرکت ديجيکش در ماه نوامبر سال  -٢



١٧٨ روند 

براي معامله   وي   رايانةيگري که    اينترنتي يا شخص د    بازرگاناز طريق   توان    ميا  يادشده ر 
با وجـود ايـن،    .  نمود خرج افزاري ويژه   گيري از نرم     و با بهره   اندازي شده است    راهبا ايکش   

 ازبودن اطالعـات      همحرمان. دگير صورت   ١ از طريق بانک واسطه    يبايست مي معامالت   کلية
امکـان   ٢ي ديجيتـال  ي استفاده از امـضا    بااين سيستم   . سيستم ديجيکش است  ويژگيهاي  

شـايان ذکـر   . سـازد   فـراهم مـي    ناشر را  بانکهاي   از سوي  رسيدهاي ايکش صادره  تصديق  
در (مـشتري   از سـوي     پـول الکترونيکـي   رسـيد    مشتمل بر ايجاد     نکاري آ  فرآينداست،  

 امـضاي   نيز بانک .است تأييد برايارسال آن به بانک     و    )شود   مي پاکتي ديجيتالي پنهان  
 را از طريـق     رسـيد  و   کنـد    حساب مشتري را بدهکار مـي       و مهر آنهايکايک   را بر    يشخو

 بـدون اطـالع     تواند  ميهاي ديجيتالي    رسيد ةکننددر نتيجه منتشر   .گرداند  ميبازاينترنت  
از .  نمايـد تأييـد را ثبت و آن براي او منتشر شده است،  ديفردي که نخستين بار اين رس     

نـام    بـي  ، )اسـکناس (لـه بـا پـول نقـد         ، معامالت نقدي ديجيتالي نيز همانند معام      اين رو 
 ايکـش بـه     رسيدهايافزاري اين سيستم،     باتوجه به اساس نرم   شايان ذکر است،    . دوش مي

و کسب اطمينـان از عـدم       يادشده  براي مقابله با مشکل     ،  بنابر اين . شوند آساني جعل مي  
رسـد    ميبه نظر   . دوش  مي  ثبت بررسي  رکز با م  پرداخت پيشين ايکش، تمام موارد مجدداً     

 در بـازار بـا      به تبـع آن   غيرعملي و    بازرگانانو  اکثر مشتريان   نزد  را   کاربرد آن  ،اين روند 
 .استساخته محدوديت مواجه 

 تـسهيل   جهتدر   رد و رشد بالقوة آنها    کباتوجه به کار  محصوالت مبتني بر کارت     
، گيـرد   از سـوي اشـخاص صـورت مـي         کـه    فروشي   در معامالت خرده   جزئي هاي  پرداخت

طرحهـاي  از سـوي ديگـر،   . دنوشـ  مـي  اسـکناس و مـسکوک   نشين نزديـک جاو احي  طر
 ،اينترنـت عمدتاً  اي،    هاي رايانه    راه دور از طريق شبکه     هاي  پرداختانجام   برايافزاري   نرم

________________________________________________________ 
1- intermediary bank 
2- blind signatures 



١٧٩ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

حدي ديگر ابزارهاي پرداخـت      جايگزين پول نقد و تا    احتماالً   طرحهااين  . روند  به کار مي  
 .شوند ميجوه  ول نظير چک و انتقا١غيرنقدي

 

 پول الکترونيکيويژگيهاي اصلي . ۳

 .شـود   در نظـر گرفتـه مـي      جايگزين پول   ه عنوان   به طور کلي، ب    ،پول الکترونيکي 
پرداخت هاي  مکانيسمجايگزين پول و ديگر پول الکترونيکي ، گرديداشاره همان طور که 

 .شـود  مـي  پرداخـت    هـاي   کـارت  اعتبـاري، چکهـاي مـسافرتي و         هـاي   کارتنظير چک،   
 : عبارتند ازاصلي پول الکترونيکي ويژگيهاي 

ارزش پـول   ،  آنهـا بـه رغـم تفـاوت        ،محـصوالت گونـاگون   به لحـاظ ويژگيهـاي فنـي         -۱
 مبتنـي   يطرحها .شود ابزاري الکترونيک ذخيره مي   در  به صورت الکترونيکي    الکترونيکي  

قابل  تخصصي و  از ابزارهاي سخت افزاري   شده،  پرداخت   ارزش پيش  ذخيرة براي،  بر کارت 
قـرار دارد و طرحهـاي      کارتي پالستيکي     که در  اي   ريزپردازنده تراشة اي نظير   حمل رايانه 
شخـصي نـصب    هـاي     رايانـه کـه بـر روي      تخصصي  نرم افزارهاي    نيز از    افزار نرممبتني بر   

 .دنگير ، بهره ميشود مي
. شـود  تقل مـي   من گوناگون به روشهاي به صورت الکترونيکي و     الکترونيکي  پول  ارزش   -۲

الکترونيکـي را از    مانـدة پـول     برخي طرحهاي پول الکترونيکـي امکـان انتقـال مـستقيم            
) پـول  ( ارزشناشـر  نظيـر  ، بـه ديگـري بـدون مـشارکت شـخص ثالـث           اي  کننـده  صرفم

 تنهـا   فروشندهکننده به     مصرف هاي  پرداختدر غالب موارد،    . سازد  فراهم مي  ،الکترونيکي
 .استملزم  شده  ارزش ثبتبازخريد به فروشندهمورد مجاز بوده و 

 اکثر طرحهـا    .نداز قابليت انتقال برخوردار    ،است آنها ثبت گرديده     سابقةمعامالتي که    -۳
کننده و فروشنده را در بانک اطالعات       گرفته بين مصرف   جزئيات معامالت صورت  از  برخي  

________________________________________________________ 
1- cashless payment instruments 



١٨٠ روند 

عامالت مـستقيم    در م  .ستا ميسر   شده  اطالعات ثبت اين  نظارت بر   . کند  ثبت مي مرکزي  
و کننـده ثبـت     نقل و انتقال وجوه تنها بر روي دستگاه مصرف    گان با يکديگر،  کنند مصرف

 .شود امکان نظارت مرکزي برقرار مي، ١متصدي برنامة دستگاه وي به اتصالدر صورت 
 بيش از معامالت عـادي  ، هستند دخيلمعامالت پول الکترونيکي    افرادي که در     تعداد -۴

ـ      ا خـدم  گاِنکننـد  ارائـه  گـروه از  چهار  ،  الًعموم. است جـايي پـول    هت درگيـر عمليـات جاب
متـصديان شـبکه، فروشـندگان       الکترونيکـي،    )پـول ( ارزش   ناشران: شوند  ميالکترونيکي  

 . معـامالت پـول الکترونيکـي      ٢کننـدگانِ  تـسويه سخت افزارها و نرم افزارهاي تخصصي و        
 خدمات فني و بانکها يا شـرکتهاي        ارائة متصديان شبکه و فروشندگان تنها به        که  درحالي

 ارائهمورد اخير خدماتي مشابه ديگر ابزارهاي پرداخت غيرنقدي         ( آنهابه  تخصصي متعلق   
کترونيکـي   پـول ال ناشـران پردازنـد،   مـي  کننـده    تـسويه مؤسـسة به ايفاي نقـش   ) کند  مي

 . مهمترين عامل طرح هستند
يـا  شود  از اجراي معامالت    تواند مانع     يممشکالت فني و خطاهاي انساني      سرانجام،  و   -۵

 را بدين مبتني بر اسکناسيادشده معامالت  شايان ذکراست، موارد .اندازدتعويق آن را به 
 .سازد  نميمتأثرشدت 

 

 بانکها عملکردپول الکترونيکي بر آثار . ۴

 تجـارت الکترونيکـي دارد و   توسـعة ابزار پرداخـت الکترونيکـي نقـش مهمـي در        
توانـد    مـي  "پول الکترونيکـي  "  مشتمل بر  ِيالکترونيکخرد  صوالت بانکداري   خدمات و مح  

بـه  بانکـداري و پـول الکترونيکـي        . سـازد  فراهم  بانکها  براي  و جديدي را    مهم  فرصتهاي  
 ارائة ،اعتبارات گيري و  سپردهسنتي   زمينة در   آنهابانکها و افزايش فعاليت     گسترش بازار   

________________________________________________________ 
1- operator  
2- clearers 



١٨١ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

خـدمات پرداخـت     عرضـة  در   آنهـا جايگاه رقـابتي    تقويت  محصوالت و خدمات جديد يا      
 بانکهـا  ١هاي عملياتي  و پول الکترونيک هزينه   ن، بانکداري گذشته از اي  . دنجاما  ميموجود  

 . دهد را کاهش مي
کـارآيي  توانـد     مـي  بانکداري و پول الکترونيکي      توسعة، تداوم   تر  در مقياسي وسيع  

 سـطح    در هاي معـامالت خـرد     هزينه داده و    را افزايش پرداخت  سيستم  سيستم بانکي و    
بنا به   .را افزايش دهد  وري و رفاه اقتصادي      بهره ةبالقوو توان    کاهشرا   ملي و بين المللي   
 مـالي و  مؤسـسات ، سيـستم گويـاي    معامله از طريق خـودپرداز  گرفته،  بررسيهاي صورت 

 . هزينــه دربــردارد دالر۱۵/۰-۰۸/۰ و ۰۷/۱، ۲۷/۰کــارت اعتبــاري بــه ترتيــب حــدود 
 عمومي بـراي    شبکةکه نيازمند اتصال به      هوشمند   يکارتگيري از     بهره هزينة که  درحالي
معـامالت  و   دالر   ۰۱/۰ ديگـر نيـست، کمتـر از         تراشـة اي به     آن از تراشه  طالعات  اانتقال  

گذشته از اين، پرداخت هزينة خـودپرداز از سـوي           .دشخواهد  نيز کمتر از آن     افزاري   نرم
هـاي    ، پرداخت هزينة رايانة شخصي از سوي مشتريان در سيـستم          بانکها و از سوي ديگر    

 افزار، شايان توجه است،  مبتني بر نرم
 زيـادي خواهـان ايجـاد آن        عدة ،بانکهاي الکترونيکي توجه به سهولت تأسيس      با

 مــانع فعاليــت، پاســخگويي و  قــديمييهــا سيــستمفرهنــگ و ســاختار   وشــوند مــي
هـاي بيـشتري را در        اين رو، بانکهاي الکترونيکي گزينـه      از. گردد  پذيري آنان نمي    انعطاف

از افـزايش    نيز   کنندگان بازرگانان و مصرف    و دهد  ميقرار  خويش  کنندگان    صرفاختيار م 
بـه  همچنـين    پول الکترونيکـي  . ندشو مند مي   بهرهمعامالت و تسهيالت بيشتري     کارآيي  
مـالي   يهـا   سيـستم  به   از دسترسي محدود   که   يکنندگان مصرفدسترسي  ميزان  افزايش  

 .انجامد مي برخوردارند
را بـا چالـشهاي     بانکهاي سنتي   ،   بانکداري و پول الکترونيکي    توسعةوجود اين،    با

________________________________________________________ 
1- operating costs 



١٨٢ روند 

کـاهش  بـه  پـول الکترونيکـي   همـان طـور کـه اشـاره گرديـد،         . سازد  جديدي مواجه مي  
را بـه   ) بشع گستردة  شبکة ( ديروز  رقابتيِ  اين امر مزيتِ   .انجامد  ميمعامالت  هاي    هزينه
 بانکهـاي الکترونيکـي فـراهم        را بـراي   و امکان کاهش شـعب    کرده   نسبي بدل    اي  نقيصه

 کنـد   مـي متـأثر به شدت بانکهاي سنتي را از سوي ديگر، بانکداري الکترونيکي    . سازد  مي
دهند بايد    هاي مشتريان خود را از دست مي        زيرا بانکهاي سنتي باتوجه به اين که سپرده       

 يشزات بيشتري به مشتريان خو    ا به مبارزه بپردازند و از اين رو امتيا        ه  براي حفظ سپرده  
را در پي خواهد    سودآوري بانکها   کاهش   و به تبع آن      هزينة وجوه اين امر افزايش    . بدهند
پذيرش ريسک بيـشتر از سـوي بانکهـا بـراي جبـران آن              به  نيز  کاهش درآمدها   . داشت

  .انجامد مي
را بـه انحـصار     انواع پـول الکترونيکـي       ارائة ،زهن اين حو  امتخصص اين،   گذشته از 

 تـسويه و پرداخـت      عرصـة  بانکهاي سنتي تنها بـه فعاليـت در           و خويش درخواهند آورد  
 از  ذب نقـدينگي  به ج بانکها  اين   .قرار دارد اي از ابهام      که آن نيز در هاله     ختپرداد  نخواه

به رغـم وضـعيت    .هند بودنخواقادر  سهام عرضةو  بازار سرمايه   طريق افزايش سرمايه در   
 .نندک را به راحتي جذب مي سرماية بازارشرکتهاي اينترنتي ، بانکهاي يادشده

 

 موضوعات قانوني انتشار و استفاده از پول الکترونيکي: بخش سوم

 امنيت. ۱

افـراد  سـاير  کاران صنعت بانکداري و   راند دستمنبع اصلي نگراني     امنيتي،   مسائل
 يها  سيستم  و انجامد  کترونيکي به افزايش مخاطرات امنيتي مي     رواج پول ال  . جامعه است 

باتوجـه بـه    . دهـد   آميز قرار مـي     مخاطره يشرايطبه طور بالقوه در معرض       کنوني را    بستة
 مسائل ديگري   ،انواع پول الکترونيکي   ؛فروشي  ه خرد  پرداختِ هاي  نظام کليةپذيري    آسيب
 .کند مطرح ميرا وصي حريم خصو صداقت  آن، تأييد و احراز هويتنظير 



١٨٣ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

بـروز  ) پول الکترونيکي(ناشر کننده، بازرگان يا     در سطح مصرف  هاي امنيتي     رخنه
ايجـاد ابزارهـاي    کننده و بازرگـان،       مصرفربودن ابزارهاي    براي و هر گونه تالش   کند    مي  

شده يا    تغيير اطالعات ذخيره يا ارسال    به منظور     دروغين هاي يا ارسال پيام   کالهبرداري
 کـسب   بـه خـاطر    معمـوالً حمالت امنيتـي    . شود  را شامل مي   زاري محصول فا رکرد نرم کا

 دستة  سه بهتوان    ميرا   امنيتي   هاي  رخنه .گيرد  صورت مي و تخريب سيستم    منافع مالي   
نظيـر کالهبـرداري، ربـودن      ( خطرنـاک    مجرمانة مقاصد با   هايي  رخنه: کردتقسيم  اصلي  

نظير قطع سرويسها که موجب      (١اي   رايانه اندزد رخنة،  )ساساطالعات مالي يا تجاري ح    
امنيتـي   رخنـة بـه   طراحي سيستم که    وجود نقصي در    ، و   )شود  مي ٢هاگ وباز کارافتادن   

. )آنهـا معامله با حساب    امکان  دستيابي به اطالعات ساير کاربران يا        نظير (دشو ميمنجر  
  شـرکت   حقـوقي   و لي مـا  هـاي فعاليتمتوجـه   اي را     بـالقوه تهديدها، مخـاطرات     اين   ةکلي
 .ندک  مي مخدوش  نيزراآن شهرت و سازد  مي

از طريـق   شده   ارائهميزان نفوذپذيري سيستم و امنيت خدمات       از اين رو، ارزيابي     
و  الکترونيکـي    شـبکة   مطلـق در   ، امنيت البته. ستا ، از اهميت بسزايي برخوردار    اينترنت
 مؤسـسة  واهـداف بانـک     با  يستي  باشبکه  با وجود اين، سطح امنيت      . برقرار نيست بانکي  
ترتيبـات امنيتـي انـواع پـول        اهداف اساسي کـه     . باشد هماهنگ) پول الکترونيکي (ناشر  

 :ذيل استقرار بدان دست يابد به يستي الکترونيکي با
 ؛ يابند به سيستم دسترسي،کاربران مجازتنها  •

________________________________________________________ 
1- hacker 

٢- )Website(              دهد، به انتخاب     ، مکاني در اينترنت که شخص يا شرکتي اطالعات خود را در آن قرار مي
 م.گاه ناميده شده است ارسي وبفرهنگستان زبان و ادب ف" رايانه"گزيني  گروه واژه

ص ). ۱۳۸۴تهران،  . ()دفتر دوم (هاي مصوب فرهنگستان      فرهنگ واژه . فرهنگستان زبان و ادب فارسي    
۲۰۸. 



١٨٤ روند 

ه رفتـ گ   صورت  تضمين قابليت اجرايي معامالت    به منظور کاربران  مجوز  هويت و    •
 ؛ شودتأييداحراز و از طريق اينترنت 

 ؛هاي ارتباطي حفظ شود شده از طريق شبکه  اطالعات مخابرهبودن همحرمان •

 آن  مخـابرة ارانه به هنگام    هاي تبهک    با انگيزه  وعدم تغيير اطالعات خواه اتفاقي       •
 از طريق شبکه تضمين شود؛

هاي بانک ممانعـت      ده مرکزي و پايگاه دا    رايانةاز دسترسي غيرمجاز به سيستم       •
 .به عمل آيد

:  محافظت از انواع پول الکترونيکي عبارتند ازبراي امنيتي موجود ويژةراهکارهاي 
از سـوي   ه  اسـناد منتـشر    ،در برخي موارد    و ٢، امضاي الکترونيکي  ١ رمزگذاري کارگيري  به

 الکترونيکــي، هــاي کــارتحراســت از يکــي از راههــاي  . ٣معتمــدشــخص ثالــث  
 تأييد براي رمزگذاري   آوري  فن کارگيري  به.  است آنها موجود در    تراشة کردنناپذير خدشه
برابـر تغييـرات     درشـده    اطالعات ذخيره محافظت از   و پيامهاي پول الکترونيکي و       ابزارها

. اسـت افـزار     راست از طرحهـاي مبتنـي بـر کـارت و نـرم            مهم ح غيرمجاز، از راهکارهاي    
 شـود نيـز     يمعاملـه مـ    آنهااز طريق   نيکي ذخيره و     ابزارهاي الکترو  درکه  حداکثر مبلغي   

 . دارد امنيتي هاي  رخنه اثر رب خسارات وارده ي بر ميزاني بسزاتأثير
 معامالت الکترونيکي را به سطح      يامنيتضريب  ،  امنيتيبزارهاي  ا کليةاستفاده از   

مالت هماننـد معـا   نيـز   اين اقـدامات    کارآيي   ،هرچند. رساند  ميغيرالکترونيکي  معامالت  
 جامعي از سياستها  مجموعة و ايجاد آنها  اجراي مناسب تابعتا حد زيادي    غيرالکترونيکي  

باتوجه به بروز تهديـدهاي نـوين بـر ضـد            .شوند  اجرا مي و راهکارهايي است که به دقت       

________________________________________________________ 
1- encryption 
2- electronic signatures 
3- Trusted Third Parties (TTPs) 



١٨٥ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

 ضـروري   آنهاکارآيي   حفظ   برايهاي امنيتي   آوري  فن پيشرفت مداوم      موجود، يها  سيستم
خـويش بـا پيـشرفتهاي      گـامي مـستمر     ستي مـشتريان را از هم     بايـ يـز   ن بانکها   .نمايد  مي

را موجـود   ، اقدامات امنيتي    انگاري بانکها در اين زمينه      سهل .گرفته مطمئن سازند    صورت
نبـودن   منطبـق در نتيجـه  هـاي امنيتـي       و چنانچه رخنـه    کند   به سرعت از رده خارج مي     

ا بانـک را بـا ضـرر و زيـان مـادي             نه تنهـ   رخ دهد؛ با پيشرفتهاي جديد     اقدامات يادشده 
گـذاري  تأثيراز    شـواهد  کليـة . برد  سازد، بلکه اعتماد مشتريان را نيز از بين مي          مواجه مي 

 . حکايت داردانتخاب پول الکترونيکي  هنگام ر اذهان مشتريان بهبمسائل امنيتي  يبسزا

 حريم خصوصي. ۲

تـوانش  وجـود   ايـن طـرح مـستلزم    اعمـال صـحيح  ، اشاره گرديـد  همان طور که    
موجب حـصول اطمينـان از انجـام        اين امر   .  است  مناسب تالماعموقوع   تأييدو  پيگيري  

 کننـدگان   با وجود اين، مصرف    .دشو مي مجازپرداخت  هاي    مکانيسم افراد و    توسط لهماعم
ه بـا   اطالعات مالي، اعتباري و ميزان مخارج آنـان از طريـق معاملـ             افشاياز  ممکن است   

در هـراس    ، ايشان اجازةبدون اطالع و    ،  )الکترونيکي(ا ديگر محصوالت    پول الکترونيکي ي  
اي    ريـشه  وشـايع    ،کاربرد فراگير بانکداري و پول الکترونيکي      به هنگام    اين ترسها . باشند

سـازي و   ذخيـره  م نيز با رشـد پـول الکترونيکـي و افـزايش          يجراميزان وقوع   . خواهد بود 
 انجام  ١ اختيار ارائةکثيري   ةعد از اين رو،  . يابد   مي انتقال اطالعات مالي مشتريان افزايش    

 امنيتـي و    ي وجود نگرانيها  واسطةهرچند، اين امر به     . نام را خواستارند    معامالت مالي بي  
 جلب اعتمـاد عمـومي،      به منظور بايستي  با اين حال،    .  پذيرفتني نيست  ٢ پولشويي پديدة

 کليـة  انواع پول الکترونيکي در اختيار        قوانين ناظر بر کارکرد    دربارة معيني   اطالعات پاية 

________________________________________________________ 
1- option 
2- money laundering 



١٨٦ روند 

 کنندگان و بازرگانان ، مصرف)پول الکترونيکي(ناشران  سايربانکها، اعم از اعضاي سيستم   
در " فقط"شده    اطالعات مبادله  کليةکننده نيز بايستي اطمينان يابد که         مصرف. قرار گيرد 

  . در اختيار افراد معتبر قرار خواهد گرفت»تنها«حد مجاز و 
 

 ١مخاطرات قانوني. ۳
پـول  ،  تبـودن اطالعـا     محرمانهامنيتي و    مسائل   دربارةموجود  عالوه بر نگرانيهاي    

 قوانين،  صنق مخاطرات قانوني از  اين  . الکترونيکي با مخاطرات قانوني چندي مواجه است      
محافظـت از    مشتريان،   ٢ نظير پولشويي، افشاي اطالعات    شده  هاي تعيين   شيوهمقررات يا   

زماني که حقوق و تعهدات     يادشده  مخاطرات   .گيرد  نشأت مي ...  و   بودن اطالعات   نهمحرما
ارتباطــات قــراردادي و قــانوني . کنــد شوند نيــز بــروز مــينــطــرفين بــه خــوبي تعيــين 

  نيز طرحها .دباش و متصديان ممکن است پيچيده       ناشرانفروشان،    کنندگان، خرده  مصرف
کننـده يـا بازرگـان،         تقبل اعتبار از سوي مصرف      و ها  پرداختشدن    باتوجه به زمان نهايي   

شفافيت و قطعيـت حقـوق و       . تفاوت دارد با يکديگر    و ديگر مخاطرات،     ها  پرداخت تسوية
 تعهـدات مـالي   ،  چنانکـه .  يکي از نگرانيهاي عمده است      نيز  طرفهاي درگير  کليةتعهدات  

 بـه بـروز     آنهـا ز  يـا تعـدادي ا    شـرکا   نکول يکـي از     و   حادثههبرداري، جعل،   الناشي از ک  
 .انجامد  مشکالت مي

 

 پول الکترونيکي تنظيم قوانين قانونِي مسائل: بخش چهارم
مديريت سياست پـولي،    :بدين شرح است   ، به طور سنتي   ،بانکهاي مرکزي وظايف  

 نظـارت   ،در بسياري از کشورها   مقررات و   و اعالم رسمي    نظارت بر نظام پرداخت، انتشار      
 متـأثر  پـول الکترونيکـي تـا حـدي          توسعة از اين وظايف با      هريک .بر کل سيستم بانکي   

________________________________________________________ 
1- Legal risk 
2- disclosures 



١٨٧ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

 هـاي   نظـام  وظايف نظارتي بانک مرکزي بر       ١،الضرب   عملکرد سياست پولي، حق    .شود  مي
مهمترين ؛  )پول الکترونيکي ( ناشرانو مخاطرات مالي احتمالي ناشي از عملکرد         پرداخت

حمايـت از   . گيـرد   يتوسـعة پـول الکترونيکـي قـرار مـ         تحـت تـأثير      که   استي  وضوعاتم
 کـه   اسـت نيز از ديگـر موضـوعات سياسـتي         کننده، رقابت، دسترسي و استاندارد        مصرف

به شرح ذيل   چندي  کليدي   باتوجه به تداخل برخي از اين موارد، مسائل       . گردد  متأثر مي 
 : شود معرفي مي

 

 سازد؟  ميمتأثرآيا انواع پول الکترونيکي سياست پولي را . ۱

 کل تقاضـاي  ي بالقوه بر    تأثير الکترونيکي پولرواج  .  است وشنرپاسخ اين سؤال،    
نيـز  بر اجراي سياست پولي      الکترونيکي پول آثار. گذارد   و تنظيم سياست پولي مي     ٢پول
 ةذخاير بانکي يـا توانـايي بانـک مرکـزي در زمينـ             براي آن بر ميزان تقاضا      اولية تأثيربه  

 .  اين ذخاير بستگي داردعرضة
 الکترونيکـي  پـول پول نقد، مهمترين رويـداد حاصـل از رواج           ايکاهش تقاضا بر  

حجـم پـول و اعتبـار       جريان پول نقد اهرمي است که بانک مرکـزي از طريـق آن              . است
جايگزيني رو،  از اين. کند  ميبيشتررا لي پوثبات به تبع آن و را کنترل بانکهاي خصوصي 

ول از طريـق راهکارهـاي عمليـاتي         پ بهرة، تنظيم نرخ    الکترونيکي پولبا  پول نقد   وسيع  
 گزينکه عمـدتاً جـاي    اثر جانشيني آن    باتوجه به    هرچند   .سازد  بانک مرکزي را دشوار مي    

 پـول از سوي ديگر، با رواج       .يابد  مي ن چندانيتغيير  عملياتي   هاي شيوه د،شو ميپول نقد   
انجـام   )چنـد ثانيـه   (کوتـاهي    طـي زمـان      هتـسوي   معامله اعم از   فرآيندکل   ،الکترونيکي

 .انجامد ميتورم به افزايش ش پول درگ سرعت افزايش. دشو مي

________________________________________________________ 
1- seigniorage 
2- demand for monetary aggregates 



١٨٨ روند 

 بانـک  ة ترازنامـ  آن بـر اقـالم    تـأثير  پـول از     عرضـة ميزان  بر   الکترونيکي پولآثار  
باتوجه به ايـن    . با پول نقد بستگي دارد     آن به ميزان جايگزيني     و گيرد    مي أتمرکزي نش 

، انتـشار  سـت  در بسياري از کـشورها ا زيقلم بدهيهاي بانک مرکترين    عمده  پول نقد  که
مرکـزي  انـک   کل بدهي ب  قابل توجه    کاهشه  ب ، کشورها آندر   الکترونيکي پول گستردة

 بـدهيهاي   در واقـع مبـين     حجـم اسـکناس در گـردش       شـايان ذکـر اسـت،        .انجامـد   مي
بـه   الکترونيکـي  پـول بـا   اسـکناس   جـايگزيني   رو،     از اين  ست،ااي بانک مرکزي      غيربهره

 درآمد بانـک از     يا به عبارتي   آنها بهرةدر نتيجه کاهش    و  اراييهاي بانک مرکزي    کاهش د 
حجـم   پول الکترونيکـي، ايـن درآمـدها کـه از            توسعة با   .شود  ميمنجر  ضرب  ال  حقمحل  
چـشمگيري  مرکـزي برخوردارنـد، کـاهش        بانـک هـاي عمليـاتي       نسبت به هزينه   يباالي
 . دنده نمي را پوشش کزي بانک مري هاي عمليات  هزينهسايرد و نياب مي

مقابلـه بـا کـاهش اقـالم ترازنامـه          زمينة  در   بانکهاي مرکزي هاي سياستي     گزينه
از سوي خويش    الکترونيکي پول انتشار   ةلئمستوانند    ميبانکهاي مرکزي    ، اوالً :عبارتند از 

 رقابتتشويق   ولي به منظور     ، را خود منتشر کنند    الکترونيکي پول را مدنظر قرار دهند و    
ذخـاير  تواننـد     مـي  مرکزي هايبانک ،ثانياً. دخالت نکنند در مسائل عملياتي آن     و نوآوري   

دولـت نيـز    .  و ساير بدهيها نيـز نماينـد       الکترونيکي پولقانوني را گسترش داده و شامل       
 الکترونيکي را به بانک مرکزي      هاي  پرداخت شبکة ادارةحق انحصاري مالکيت و     تواند    مي

 قرضـة اوراق  بـدهيهاي جديـدي ماننـد       تواننـد     بانکهـاي مرکـزي مـي     ،  ثالثـاً . کنـد اعطا  
 بيـشتر نـزد     سـپردة نظور تشويق بانکهاي خصوصي به گذاردن       م به   و منتشر   ١مدت  کوتاه
را  ٣دولتـي  مؤسـسات ،  ضمناً. دن بهره پرداخت نماي   آنهاقانوني   ٢ةذخير ماندةه  ب بانکاين  
بانکهـاي  سـرانجام،   . دومـ نرغيـب   گذاري نـزد بانـک مرکـزي ت         به افزايش سپرده  توان    مي

________________________________________________________ 
1- central bank bills 
2- reserve balances 
3- government entities 



١٨٩ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

  نيـز  و بانکهـاي خـصوصي     پردازندب ١ ترازنامه اقالم زير خط  به معامالت   توانند    مي مرکزي
توانند   مينيز   دولتها   ،گذشته از اين  . شوند    ٢دهي نهايي   عمليات وام  زمينة در   آنهاکارگزار  

 .يات وضع کنند، بر معامالت اين پول مالالکترونيکي ول پبا اخذ ماليات از ناشران
 

 ؟کند پول الکترونيکي را منتشر و توزيع ميکدام سازمان . ۲
ـ الکترونيکي پول شمول حوزةباتوجه به رويکرد کلي مقررات،   در قرارگرفتن آن   

چنانچـه تـراز   به عنوان مثـال،   . اهميت استحايزآن ـ  سنتي و مقررات محصوالت  زمرة
 دربـارة  مقـررات موجـود   کليـة شود، مشمول  نوعي سپرده درنظر گرفته      الکترونيکي پول

 مناسـب طرحهـاي پـول       هـاي مقرراتـي الزامـاً       شـيوه ،  بـاوجود ايـن    . خواهد شـد    سپرده
 .دنشوبود و بايستي بررسي خواهند الکترونيکي ن

؟ )گيـرد  يـا مجـوز آن را مـي   (تشار پول الکترونيکـي را دارد     ان اجازة کدام سازمان 
از اعتبـاري کـه      پـذير يـا       سـپرده  مؤسـسات (بانکها  : ازعبارتند  ) پول الکترونيکي (ان  ناشر

 و ٣ مـالي غيـر بـانکي   مؤسسات، ساير ) برخوردارندي مختلفمتفاوتي در کشورها کارکرد  
 کمتر از بانکها تحت نظارت قـرار        يلحاظ مقررات به  که  اي    شده  نظارت ٤غيرمالي مؤسسات

يکرد متفاوتي را در پـيش      روکشورهاي گوناگون در اين باره      شايان ذکر است،     .گيرند  مي
  .گيرند مي

و  الکترونيکـي  پول ناشرانتضمين ثبات و صحت عمل       ٥، اروپا اتحادية کميسيون
 نحـوة  ايـن    توسـعة  بر   ناشرانتوجه قصور يکي از      گذاري قابل تأثيرکسب اطمينان از عدم     

________________________________________________________ 
1- off-balance-sheet 

هـاي مـالي در     نظير خريد يا فروش دارايي  ،شوند  معامالت مالي که در ترازنامة مؤسساِت مالي درج نمي        
 م.(future markets)بازار معامالت آتي 

2- lender of last resort operations 
3- non-bank 
4- non-financial 
5- European Union 



١٩٠ روند 

  چارچوب پيشنهادي با ماهيت    ،از اين رو  .  کار خويش قرار داده است     لوحةپرداخت را سر  
 بـه   مؤسـسات تـشويق سـاير      و بـه منظـور       هتشاد مطابقت الکترونيکي پول خدمات   ويژة

 دربـارة گزارش خـويش    در   ١لي اروپا پو مؤسسة .طراحي شده است  فعاليت در اين عرصه     
بـادرنظرگرفتن  منتـشر گرديـد،    .م۱۹۹۴سـال  که در  اروپايي اتحادية پرداخت  هاي  نظام

 اعتبـاري  مؤسـسات  تنهـا ، Visa Cash و Mondex نظيـر   پرداخـت   پـيش هـاي  کـارت 
 الکترونيکـي  پـول  مجاز بـه انتـشار       راهاي اول و دوم بانکي        بخشنامهاز سوي    شده تعيين
ـ نرا   انتشار پـول الکترونيکـي       ةجازا غيربانکي   مؤسسات در نتيجه . دانست گـزارش  . ددارن
رار مـوارد   با تک . م۱۹۹۷لي اروپا در سال     پو مؤسسة الکترونيکي پول انجمن انتشار    ةساالن

اين انجمـن در  . را نيز دربرگرفت  الکترونيکي پولافزاري     نرم يها  سيستمگزارش پيشين،   
بـه  آوري شـده      وجـوه جمـع   به لحاظ ماهيت    :  خويش اظهار داشت   .م۱۹۹۷گزارش سال   

 آن  ناشـران و  شـود     مـي به صورت عندالمطالبه پرداخت       وجوه ناي ،الکترونيکي پول جاي
 الزم ذخيـرة قـانوني   مـشمول حـداقل      ،) اعتبـاري  مؤسسات(ن  ه رغم موقعيت ايشا   ببايد  
 .شوند

را در سـال     الکترونيکـي  پول دربارة پيشنهادي خويش    بخشنامةکميسيون اروپا،   
 بـانکي  بخـشنامة  اعتباري منـدرج در  مؤسساتطرح اصالح تعريف    .  منتشر کرد  .م۱۹۹۸

ـ    مؤسـسات  مجازشمردن   دربارةست  خُنَ ، يکـي از    ونيکـي الکتر پـول  انتـشار    ه غيربـانکي ب
هـايي را     پيشنهادي محـدوديت   بخشنامة) ۴(ماده  . بخشهاي بسيار مهم اين پيشنهاد بود     

 در گـردش ايـن   گـذاري وجـوه     سـرمايه  نحـوة  زمينـة در   الکترونيکـي  پـول  ناشرانبراي  
ايان ذکر است، ميزان ريسک ايـن وجـوه بـسيار انـدک و قابليـت                ش.  شد قايل مؤسسات

حمايت  ٢ اقتصادي و اجتماعي انجمن اروپا     کميتة ،ا وجود اين  ب. نقدشوندگي آن باال است   
________________________________________________________ 

1- European Monetary Institution (EMI) 
2- European Council Economic and Social Committee 



١٩١ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

افزايش تعداد  گسترش بازار و     را به جاي     ١کنندگان و حفظ معيارهاي احتياطي     از مصرف 
 . ه است کار خويش قرار دادسرلوحةآن، فعاالن 

ي بـه   مؤسـسات رسـد      به نظر مي   ،امريکاباتوجه به قوانين ايالتي و فدرال در کشور         
 رئيـسة هيئـت   . منتشر کننـد  را   الکترونيکي پولنيز بتوانند   پذير     سپرده ؤسساتمغير از   

 الکترونيکي پولمقررات  الزامات تغيير زمينةفدرال رزرو اصالحات پيشنهادي خويش در       
با وجود ايـن،    .  منتشر کرد  .م۱۹۹۶ مه سال    ۲ مورخدر  را   ارزش   ذخيرة هاي  کارت دربارة

فـدرال رزرو را بـه   بانـک   ،الکترونيکي پول توسعةات بر به هنگام بررسي آثار مقرر    کنگره  
هـاي ذخيـرة      کـارت  به توقف نظـارت بـر        .م۱۹۹۷ تخصيص سال    اليحة اصالحيةموجب  
 فـدرال   مؤسـسة . نمودموظف  ماهه    اي نه    دوره يط ،الکترونيکي پول تحت مقررات    ،ارزش
 ا بـه موجـب     ارزش ر  ذخيـرة   هـاي   کارتم،  ۱۹۹۶ اوت سال    ۲ مورخ نيز در    ٢ سپرده بيمة

 .ندانست  سپردهبيمة برخورداري از شرايط واجدحقوقي رأيي 
اي را  جهان است که چـارچوب قـانوني ويـژه      قضايي  هاي    يکي از حوزه  کنگ    هنگ

ده يـ مقررات بـانکي گنجان   در   و   برگزيده الکترونيکي پول انتشار   مسئلةرسيدگي به    براي
 ارزش چندمنظوره نظير ذخيرة هاي کارتاهيت مشابه صدور باتوجه به ماين قانون . است

Mondex و Visa Cashايـن فعاليـت را بـه بانکهـاي     ،  با اخذ سپرده يا صدور اسکناس
ي بـا   هاي  کارتصدور   غيربانکي مجاز به     مؤسساتاز سوي ديگر،     .ده است محدود کر مجاز  

بـا  يـا  ـ  پرداخت خـدمات حمـل و نقـل     هاي کارتنظير ـ محدود و کاربرد ويژه  کارآيي 
 بايـستي بـه عنـوان شـرکت         هـا   کـارت صـادرکنندگان ايـن     . اسـت هـاي متعـدد       ييآکار

هـاي    شرکتهاي صادرکنندة کارت  . نندکتحت مقررات بانکي فعاليت     و   ويژه   گيرِي  سپرده
 . ، مشمول مقررات يادشده نخواهند شدآنهاثانويه مزبور در صورت ناچيزبودن کاربردهاي 

________________________________________________________ 
1-  prudential standards 
2- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 



١٩٢ روند 

 کـه  درحـالي . دهنـ د  مـي را  ز انتشار پول    و دولتي مج  مؤسساتتنها به    ،اکثر دولتها 
از کـه  ويـژه  کـارآيي   ـ ابزاري بـا   ١چکهاي مسافرتيانواع پول نظير  ، خصوصيمؤسسات
شـايان   .دکننـ   را توليد و توزيـع مـي      ـ   برخوردار نيست و حجم اسکناس    استفاده  فراواني  

 .اند فتهگرنهنوز تصميم قاطعي  الکترونيکي پول  انتشاردربارةکشورها ذکر است، اين 
  مناسـبِ  ِي الگـو  دربـارة گيـري     تصميمآميز اين موضوع،      باتوجه به ماهيت مباحثه   

 کليةدر   الکترونيکي پولچنانچه صدور   .  دشوار و زودهنگام است    الکترونيکي پول توسعة
انواع جديـد   تواند گسترش يابد و        مي کشورها مختص بانکها گردد، چارچوب قانوني فعلي      

 رقابـت و نـوآوري       ايـن مـسئله بـه محدودشـدن         از سوي ديگـر    ليگيرد و   آن را نيز دربر   
نيـز فزونـي    رقابـت   ميزان   پول الکترونيکي،    ناشرانشمار  با افزايش    مقابل، در. انجامد  مي
درک تغييـر   عـدم    .مانـد   نشده بـاقي مـي      حلنيز  برخي موارد قانوني    آن   و به تبع     يابد  مي

 يکـي  ، و ساختار و تعامالت بازار  ها  هر يک از بنگاه   پذيري     ريسک و ميزان آسيب    مجموعة
 پـول  بايستي ريـسکهاي مـرتبط بـا        آنان.  قانونگذاران است   پيِش رويِ  از مخاطرات اصليِ  

 ريسک نيز يکـي     ميزان پذيرفتن . را شناسايي، ارزيابي، کنترل و نظارت کنند       الکترونيکي
ان مناسـب   اين امر تاحدي بـه ميـز      .  بانکهاي مرکزي است    پيِش رويِ  از موضوعات اصليِ  

 بر  الکترونيکي پول نشراناصور يکي از    قآثار  . داردبستگي   ها    هر يک از بنگاه   ريسک براي   
 قابـل تأمـل   نکـات   ديگر   نيز از  الکترونيکيديگر ناشران و يا اعتبار کل سيستم پرداخت         

 پاسخگويي بانکها و قانونگذاران بـه هـر         بهينةسرعت کار در محيط اينترنت، زمان       . است
 . دهد اي کاهش مي ي را به طور قابل مالحظها واقعه

 ، نـدارد  يانحصار انتشار پول الکترونيکي از سوي بانکها اهميتي چنـدان         از اين رو،    
 جامع مديريت ريـسک     فرآيندنظارت بانک مرکزي بر     و   پول  اين تنظيم روند انتشار   بلکه

________________________________________________________ 
1- travellers checks 



١٩٣ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

 پـول ع  اانـو بلکـه   ،  الکترونيکـي  پـول  ضمناً نه تنها ناشران   . ز اهميت است  ي آن حا  ناشران
تـوان    مـي  ،بـه عنـوان مثـال     . مند نمـود     ضابطه ،تحت مقررات ستي،   را نيز باي   الکترونيکي

داري از ســوي  قابــل نگــه) پــول الکترونيکــي( حــداکثر ارزش ةمحــدوديتهايي در زمينــ
 ةکننـد   مـصرف  قابل مبادلـه از سـوي        کنندگان و يا حداکثر ارزش      فروشان و مصرف    خرده

 کنتـرل   بـه  را   الکترونيکـي  پـول  و يـا ناشـران       ، ديگر اعمال  يکارت ةکنند  کارت با مصرف  
 . دونممعامالت ملزم 

 

 "ثبات و نقدينگي"و " تسويه و تهاتر. "۳
اي درون    مستلزم تهـاتر و ترتيبـات تـسويه        الکترونيکي پول  طرحهاي کلية تقريباً

 بـانکي موجـود   گيري از ترتيبات بين  بهرهبه منظور    آنهابسياري از   . دشد  نخواه  سازماني
ـ کننـد کـه    ناشران را ملـزم مـي   معموالًبانکي  پاياپاي  کارگزاران   .شوند   مي طراحي  ةموازن

ايـن مانـده     ي   بـرا  پشتوانهذخيرة  نشده و     پرداخت الکترونيکي هايپول حجممناسبي بين   
ناگهـان   الکترونيکـي  پول) نقدکردن( ١چنانچه تقاضاي بازخريد  باوجود اين،   . برقرار کنند 

شود و در صـورت اطـالع عمـوم از             مي اجه مو اي  عديده آن با مشکالت     ناشر يابد،   افزايش
 افـزايش ) نقـدکردن آن  ( پـول ايـن    سپرده يا بازخريـد      ٢گيري  بازپس ،مشکالت نقدينگي 

ساختن به موقع تقاضاي مردم نيـز اعتبـار بانکهـا را              عدم توفيق در برآورده    .يافتخواهد  
بـراي   مقررات و سيستم نظارت بازخريـد و تهـاتر           جودو از اين رو،  . خواهد برد زير سؤال   

 الکترونيکي پول جلوگيري از انتشار بيش از حد  به تبع آنومناسب دستيابي به عملکرد   
بـه   ذخـاير مـورد نيـاز،        داري  نگـه غيـر از    بايستي   الکترونيکي پولن  ناشرا . است ضروري

________________________________________________________ 
١- )redemption(      پردازد تا از تعهـد        مبلغي که شخص مديون مي     ة تأدي دربارة، اصطالح بازار پول است

اين اصطالح به بازپرداخت بهاي اوراق بهادار و تملک مجدد آن از سوي صادرکنندة اوليـه                . شود  مبري  
 م.گردد نيز اطالق مي

2- withdrawal 



١٩٤ روند 

عـالوه بـر    . منظم بپردازند  جامع و    ٢ و حسابرسي  ١هاي نقدشونده  گذاري در دارايي   سرمايه
کـافي  بايستي از سـرعت     نيز  بانکي   بينپاياپاي  متصديان و ناظران سيستم تسويه و       اين،  
ي تـسويه   هـا    در ترتيبات عملياتي و سـازماني، مـديريت ريـسک و شـيوه             ها  سيستماين  

 ةمحاسب،  الکترونيکي پولباتوجه به سرعت باالي تسويه و تهاتر معامالت         . يابنداطمينان  
 . سعي و کوشش استآن مستلزم هاي بازخريد   و بررسي شيوه)الکترونيکي(يزان پول م

بـه اسـعار مختلـف       الکترونيکي پولاحتماالٌ به ارائة     برخي طرحها  اين،   گذشته از 
 منتشرشده برحسب واحد پول ملي الکترونيکي پولانجامد و به تبع آن بررسي ميزان  مي

هاي    يا شيوه  آوري  فن ساسبرا بسياري از طرحها   .ازدس  را براي بانکهاي مرکزي دشوار مي     
 ةنندکالمللـي صـادر   نظيـر شـرکتهاي بـزرگ بـين       (افتـه در کـشورهاي خـارجي        ي هتوسع
از سـوي    کـسب اطالعـات دقيـق و مفـصل           نحوة. ستا    ايجاد شده  )٣ پرداخت هاي  کارت

 وةنحـ و  کننـد     ارائـه مـي    فروشندگان خـارجي     ي که محصوالت و طرحهاي  مقامات دربارة   
 نيـز   هـا  آن  داخلـي  ويژةاز منظر آثار     طرحهاهر يک از     بر   فروشندگان يادشده گذاري  تأثير

  .هاي موجود استييکي از نگران
 

 

 پول الکترونيکي غيرقانوني کاربرد با مقابله. ۴
نيـز   را   الکترونيکـي  پـول توانـد     مـي مصارف غيرقانوني چنـدي دارد کـه        پول نقد   

را شـامل    ٤بـازار سـياه   ت غيرقـانوني و      نظير معامال  يعاين موارد مصارف ممنو   . دربرگيرد
رو، کنترل و جلـوگيري از بـروز مخـاطراتي نظيـر تقلـب، کالهبـرداري،                 از اين . شود مي

________________________________________________________ 
1- liquid assets 
2- audit           بررسي دفاتر و اسناد حسابداري و مالي يک شرکت يا مؤسسه براي اطمينان

 از صحت و سقم آنها.م
3- payment card 

٤- )black markets(، بنـدي    به خريد و فروش غيرمجاز کاالها و اسعار به هنگام کنترل دولت يا جيـره
 م.شود آنها اطالق مي



١٩٥ پول الکترونيکي و مقرراتي  قانونيمسائل

از بـسياري     اين،گذشته از . است وقت و توجه     منابع و ف  رصاختالس و پولشويي مستلزم     
 ديگر فعاليتهاي مجرمانه    ، موقعيت را براي پولشويي و     الکترونيکي پولويژگيهاي امنيتي   

 مداخلةبدون  شده    منتقلپول  به حجم    الکترونيکي پولکاربرد غيرقانوني   . سازد فراهم مي 
 حافظـة  ظرفيـت    و الکترونيکي پول ابزار   درقابل ذخيره     حداکثر ميزان  ،متصدي سيستم 

ع  تضاد منـاف   دربارةبرخي به مباحثه     .بستگي دارد اين پول    فرامرزي   آن و سهولت انتقال   
نـام   و گـسترش تجـارت بـي      از يک طرف     مبارزه با پولشويي     زمينةو فعاليتهاي دولت در     

، ٢، گروه هفت  ١سازمان ملل متحد  . پردازند  مياز طرف ديگر     الکترونيکي پولديجيتالي و   
هيئتهاي فرامليتي ملزم به اقدام هماهنگ برضد پـول کثيـف            و گروهي از     ٣ اروپا اتحادية

. گيرند  ميو ندا هاقدامي مجرمانه درنظرگرفتشور نيز پولشويي را  ک۱۰۰ و بيش از ندا هشد
جزايـر جنـوبي     و   ٥کارائيـب  منطقـة اروپـا،    قـارة  ٤ماليـاتيِ بهشتهاي   ي يادشده؛ کشورها

________________________________________________________ 
1- United Nations (UN) 
2- Group of 7 countries (G7) 
3- European Union (EU) 
4- tax havens 

کـشور  : فريقا و منطقة کارائيب عبارتند از     آمريکا،  آهاي اروپا، آسيا، اقيانوسيه،       هاي مالياتي قاره    بهشت
، (Antigua & Barbuda)، کـشور آنتيگـوا و بـاربودا    (Anguilla)، جزيرة آنگيال (Andorra)آندورا 

ــد   ــل هلن ــر آنتي ــتراليا ('Antilles 'Netherlands)جزاي ــشور اس ــا (Australia)، ک ــرة باهام ، جزي
(Bahamas)     کشور بحـرين ،(Bahrain)      جزيـرة باربـادوس ،(Barbados)      کـشور بليـز ،(Belize) ،
، شهر کمپيو ديتالي (British Virgin Islands)، جزاير ويرجين بريتانيا (Bermuda)جزيرة برمودا 

(Campione d' Italia)،جزاير قناري (Canary Islands)  کشور کانـادا ،(Canada)   جزايـر ِکـيَمن ،
(Cayman Islands)   کـشور چـين ،(China)   جزايـر کـوک ،(Cook Islands)   کـشور کاسـتاريکا ،

(Costa Rica)    جمهـوري چـک و قبـرس ،(Cyprus and Czech Republic)   جزيـرة دامينيکـا ،
(Dominica) جمهوري دومينيکن ،(Dominican Republic)  الطـارق   ، تنگـة جبـل(Gibraltar) ،

، کـشور ايرلنـد و   (Hong Kong) کنـگ  ، هنگ(Guernsey)، جزيرة گرنزي (Greece)کشور يونان 
 ).Isle of Man(و (Ireland & Jersey) جزيرة جرسي 

 
5- Carribbean 
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 را اجـرا    ٢شناسايي مـشتري  " مالي بايستي قانون     مؤسسات. گيرد  را دربرمي ١آراماقيانوس  
 کميتـة  .کننـد مالت مشکوک را گـزارش      معاو  ) نام   ممنوعيت افتتاح حسابهاي بي    شامل(

مبتني بر   الکترونيکي پول رةبادر مجزاوضع قوانين    نيزاقتصادي و اجتماعي شوراي اروپا      
 بــروز دال بــر يشــواهد بيــشتروجــود . ه اســتدرا پيــشنهاد نمــو ٤افــزار  و نــرم٣کــارت

 بلغـي افزاري کـه بـه انتقـال هـر م          نرم الکترونيکي پولکالهبرداري و پولشويي از طريق      
 کميته  نظرية ، است شده پرداخت   پيش هاي  کارتمبالغ جزئي   قابل مقايسه با     و   انجامد  مي
 دربـارة تـري     گيرانـه   وضع قـوانين سـخت    خواستار   يادشده نيز  کميتة. دنک مي تصديقرا  

 .ه استدشافزاري  نرم الکترونيکي پول ناشران
 فعاليـت بـانکي     پيـشگيري از کالهبـرداري و     بايستي به جهـت     دولتها  از اين رو،    

از . نماينـد   بررسـي  هـاي آن را     بانکداري و شيوه   روشنگِر    ، مفاهيم اساسي قانونيِ   غيرمجاز
توجـه   مستلزم  اينترنتاز طريق    الکترونيکي انتقال فرامرزي اطالعات    کنترل ،سوي ديگر 

 .استهماهنگ مقامات کشورهاي مختلف 
 

 المللي هاي بين همکاري. ۵
 حوزة توسعةبه منظور    الکترونيکي پول انواع آوري  فن ،طور که اشاره گرديد    همان

 ماهيت فرامـرزي    باتوجه به اين  . است  جغرافيايي فعاليتهاي بانک و مشتري طراحي شده      
ـ ،الکترونيکـي  پولپرداختهاي   افـزاري کـه در سـطح شـبکه انجـام       طرحهـاي نـرم  ويژه  ب

 پـول  امـرزي واجـد صـالحيت رسـيدگي بـه طرحهـاي فر          ي   قضاي حوزةن  تعيي ،گيرد  مي
المللـي در ايـن       نظارت بـين  تنها  ،  فضاي کنوني جهان   باتوجه به    . دشوار است  الکترونيکي

________________________________________________________ 
1- South Pacific 
2- know your customer 
3- card-based 
4- software-based 
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پـيش از ايـن نيـز بـا مـشکالت قـانوني بانکـداري                ان، قانونگذار البته. حوزه کارساز است  
 ييهـا   توافقنامـه  ايجاد و    نظارت فرامرزي  برايآنان راهکارهايي   . ندا  همواجه بود المللي    ينب

  دوجانبـه  هـاي   توافقنامـه انعقاد   .ندا  ه تنظيم کرد   داخلي و خارجي   هايتعهدات بانک  دربارة
، مــشتمل بــر منــاطق  بانکهــاکليــة اشــتراک اطالعــات و معيارهــاي عمــومي کــه بــراي
تـصور  ايـن    . نيز از ديگر اقدامات قانونگذاران است      ملزم به اجراي آن هستند    مرزي،    برون
کـارآيي  نيـز از  بانکـداري الکترونيکـي     حـوزة در   نظارت بين المللـي    راهکارهاي کلي که  

 قوانين مجزايي   د رو، قانونگذاران باي   ايناز  .  است آميز  بانکداري فعلي برخوردارند، مخاطره   
 .دنکن وضع بارهدر اين 

 وسـيعي از رهنمودهـاي      مجموعـة  تهيـة ،  ١ بـال  کميتة الکترونيک بانکداريگروه  
را المللي     جامعه نظارتي بين   براي آن کميته     از سوي  الکترونيک بانکداري دربارةمشورتي  
داخلـي و حمايـت از   قانونگـذاري   بـراي  مبنـايي   ارائـة اين مجموعه بـه     . داند  ميضروري  

 رويکـردي   و اتخـاذ  المللـي     مساعدت همکاريهاي بين   به    و عايکننده و صن    آموزش مصرف 
ايـن   .جامـد ان  يمـ در سطح جهـاني      الکترونيکو پول    بانکدارينظارت بر   دربارة  منسجم  
 باثبـات مـستقر در کـشورهاي         بانکهاي بهکننده   مصرفاعتماد  جلب  از طريق    رهنمودها
و از وضـع    د  يانم ميرا تسهيل    الکترونيک پولالمللي و      بين الکترونيک بانکداري ،مختلف

 نظـارت بـر عملکـرد ايـن بانکهـا از سـوي نـاظران خـارجي         براي  تري  قوانين سختگيرانه 
، معيارهـاي    اختيارات حوزة دربارة هرگونه رهنمودي    ارائة ،وه مزبور گر .ندک جلوگيري مي 

بررسـيهاي  احتياطي، شفافيت، رازداري، پولشويي و نظارت فرامـرزي را مـستلزم انجـام              
 .داند مي سياستگزاري و يبيشتر در سطح تحليل

 

 گيري نتيجه: بخش پنجم
 اهـداف    همـاهنگي  ؛الکترونيکـي  پـول  بـراي  طراحي چارچوب مقرراتي مقتـضي    

________________________________________________________ 
1- Basel Committee 
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ــالي     ــي م ــستم، همگراي ــت سي ــات و امني ــر ثب ــف نظي ــرانمختل  آن، محافظــت از ناش
ن رو، چـارچوب  ايـ از . گيـرد   رقابت و نـوآوري را دربرمـي      سطح يکنندگان و ارتقا   مصرف

 هرچنـد باتوجـه بـه       .دشوتنظيم   الکترونيکيمزبور بايستي بدون جانبداري از فعاليتهاي       
و  بانکـداري و رژيـم نظـارتي        اختيارات حوزة،   کار ةيدر مراحل اول   تجربيات موفق    فقدان
 پول توسعة با و   ١تنظيممشابه خدمات و محصوالت بانکداري سنتي       نيز   يلکترونيکپول ا 

 .دشو تعديل مي الکترونيکي
 هرگونـه   ارائـة بندي    زمان دربارة ديگري ة مسئل  با مقامات قانونگذار از سوي ديگر،    
ايجـاد چـارچوب مقرراتـي جـامع در           يان ذکر اسـت،   شا. ندمواجهمقرراتي در اين زمينه     

، ٢آقاي گرينـسپن   با وجود اين،   .منجر شود ها    نوآوريبه تحديد   تواند    مي کار   ةمراحل اولي 
 جاري تغييـرات و بالتکليفـي بـازار         ة  دورباتوجه به    امريکاهيئت فدرال رزرو    وقت  رئيس  

 از   بازار بالتکليفي رفع   برايت   دول مداخلة قانونگذاران و برخي شرکاي بازار       ،تصديق کرد 
باتوجـه بـه پيچيـدگي     وي .طريق وضع معيارها و مقررات يا ساير سياستها را خواستارند     

اگـر نگـوييم مـانع    شده  وضعفصل  مهاي قوانين و معيار: کردتأکيد مالي   هاي  نظامبيشتر  
نـدي  م هوي در اشـاره بـه عالقـ       . خواهـد بـود    اثـر   بـي دشـوار و     ،فعاليت بازار مالي اسـت    

هشدار  گرانه   سرکوب قوانيننسبت به وضع     مالي،   هاي    نوآوريبه افزايش   اندرکاران    دست
پـذيري در      نيازمنـد انعطـاف    ، روشهاي جديـد پرداخـت     توسعة بخش خصوصي براي     .داد

بـه   صـنعت فعـاالن ايـن     ن رو،   ايـ از  .  وسيع دولـت اسـت     مداخلة تجربيات و عدم     کسِب
 . دنا دهبر پي  مراحل اولية کاردر  ريسياستگزا مشارکت در امِر سودمندِي

چـشمگير  به افـزايش    اجراي اقدامات ضروري    در  تأخير قابل توجه     ،از سوي ديگر  
يز به  نچارچوب مقرراتي موجودانطباق عدم . دشو ميمنجر قانونگذاري  فرآيند  کلهزينة

________________________________________________________ 
 م .کنگ نمونة بارز پذيرش اين راهکار است هنگ -١

2- Greenspan 
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 در ايـن    يـا  از بانـک ايتال    ١پاآقاي پـادوا شـيو    . انجامد  در اين زمينه مي   ها    نوآوريسرکوب  
  و  متفـاوت  يد بـه طريقـ     بايـ  )سيـستم مـالي   ( نهـاد     الگوي جديد  : اظهار داشت  خصوص

 از بروز بحران    پسيکم تنها    و  در آغاز قرن بيست    .گرددعيين  تهاي پيشين     برخالف نمونه 
 و  اسکناس مبتني بر     مديريت سيستم پولي   نحوة دربارةي  ا    توافقنامهپولي و مالي بود که      

 پرداخـت کـشورهاي صـنعتي کـه بـه تـشديد             هاي  نظام باتوجه به    .ديدمنعقد گر سپرده  
بـروز تجربيـات مـشابه      ،  دسـاز  را متـأثر مـي    انجامد و کل اقتـصاد        بازار مي   يک مشکالت
 . آميز است مخاطره

ـ    الکترونيکـ  پـول و نظارت بر بانکـداري و       قانونگذاري  روند    هـاي   هي هماننـد مقول
با وجود اين،   . تغيير است  دستخوشهمچنان  رد و    توسعه قرار دا   اوليةمراحل  در   ،يادشده

، رويکـردي منفعالنـه را در پـيش گيرنـد و          قانونگـذاري  زمينةدولتها نبايد با کوتاهي در      
از سـوي     پـولي  مديريت پول ديجيتالي را تهديدي برضد     ٢کستونهمچون آقاي ديويد سَ   

  .بداننددولتها 

________________________________________________________ 
1- Padoa Schioppa 
2- David Saxton 
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  برگرفته از آدرس الکترونيکي:مأخذ

 http://www.law-bridge.net/english/e-money.htm 
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 صفحه  عنوان

 ٢٠٨ هاي اصلي اقتصادي  ناخالص ملي برحسب گروهدرآمد 

 ٢٠٩ هزينه ناخالص ملي برحسب اقالم عمده هزينه 

 ٢١٠  و تسهيالت بانكينقدينگي 

 ٢١١ وضع مالي دولت 

 ٢١٢ هاي اصلي گروه در مصرفي وخدمات كاالها بهاي  شاخص متوسط درصدتغييرات 

 ٢١٣ واصلي عمده هاي گروه تفكيك  كاالهابه فروشي عمده بهاي شاخص متوسط صدتغييراتدر 

 ٢١٤  عرضه شده توسط بخش عمومي در بورس اوراق بهادار تهرانسهام 

 ٢١٥ هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت 

          شده در اتاق   مبادلهتعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و نسبت اسناد برگشتي به 
 ٢١٦                                                                 پاياپاي اسناد بانكي تهران         

 ٢١٧ مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران 



 

 

روند
  

 

       

 .هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي است اخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروهـ اختالف توليد ن١
  ارقام نهايي نيست*

 . ارقام مقدماتي است**

هاي اصلي اقتصاديدرآمد ناخالص ملي بر حسب گروه
  ميليارد ريال            

 ١٣٨٣ ١٣٨٢* ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣** 
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٩/٨٥٢٣٧٥/١١٠٣٧٢٠/١٣١١٣٤٢/١٥٥٤٧١ ٩/٧٩١٢٠ ٧/٦٥٤٢٠ ٨/٥٦٧٥٠ ٢/٤٣١٦٢ ٢/٣٨٨٦٨ ٥/٣٤٥٧٤ ٦/٢٠٤٨١ گروه كشاورزي

 ٤/١٠٠٣٩١٠/٢٠٩٦٨٧٨/٢٥١١٧٣٥/٣٤٦٦٧٣ ٣/١٠١٧٠٥ ٨/٦٣٢٩٢ ٦/٢٨٢٦٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٩/٤١٨٠٥ ٠/٣١٤٢٦ ٠/٢٦٦٦٦ گروه نفت
 ٥/١٣٤٨٢١٣/١٦٩٨٥٧٢/١٩٧٣٥٦٨/٢٤٥١٣٨ ٩/١١٠١٠٤ ٤/٨١٢٢٣ ٣/٦٢٣١٦ ٩/٥٨٤٤٧ ٩/٥٠٠٣٩ ١/٣٣٠٠٩ ٠/٢٤١٥٠ گروه صنايع و معادن

 ٩/٣٥٣٥٩١٤/٤٤٢٨٣٠٩/٥٣٥١١١٧/٦٦٧٢٥١ ٤/٢٩٥١٠١ ٦/٢٣١٠٢٧ ٤/١٨٥٢٣٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٩/١٢٠٥٠٧ ٨/٩٠٤٩٦ ٦/٦١٩٣٠ گروه خدمات 
٦/٦٦٤٦١٩٩/٩١٧٠٣٤٥/١٠٩٥٣٠٢٨/١٣٨٤٨١٨ ١/٥٧٦٤٩٣ ٦/٤٣٤٣٨٤ ٧/٣٢٨٥٢١ ٦/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٤٨٩٧١ ٣/١٨٨١٨٤ ٤/١٣١٧٧١ ١ اخالص داخلي به قيمت پايهتوليد ن

 -٠/٢٤٩٣٦-٠/٢١٧٧٢-٠/١٥٩٣٢ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٢١٢١٢ ٠/١٤٢٢٩ ٠/٩٤٤١ ١/٧١١٦ ٩/٣٩٧٩ ٤/٢٢٤٠ ٣/٦١٢ ٢/٩٠٩ -٧/٦٢٣ -٣/٢٢٥٦ -٠/١٢٠٧ هاي غير مستقيم خالص ماليات

٤/٦٧٣١٩١٩/٩١٠٥٤٣٥/١٠٨٧٧٥٩٨/١٣٨١٠٩٤ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ درآمد ناخالص ملي
 

            ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت
 ٠/٥٤٥٢١ ٣/٤٤٧٣٨٢/٤٩٨١٨٢/٥٣٣٦٢ ٢/٤٥٧٧٤ ٦/٤٤٢٣٧ ٥/٤٧٧٢٢ ٢/٤٣١٦٢ ٦/٤٢٧٤١ ٣/٤١٣٨١ ٧/٣٩٩٠١ وه كشاورزيگر

 ٤/٤٥٨٧١ ٣/٣٨٠٥٣١/٣٩٤٠٥٨/٤٤٦٩٣ ٠/٤٢٧٩٥ ٤/٣٩٥١٥ ٠/٤١٧٣٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٦/٤٣٠٤٤ ٢/٤٢٧٢٩ ٠/٤٢١١٦ گروه نفت

 ٧/٩٧٤٨٩ ٦/٧٤٠٧٩٠/٨٣٤٣٠٣/٨٩٩١٠ ١/٦٧٢٢٧ ٥/٦١٤٠٩ ٢/٥٦٢١٥ ٩/٥٨٤٤٧ ٣/٥٤٨١٩ ٧/٤٧١٠٤ ٧/٤٧٧٩٩ گروه صنايع و معادن

 ٩/٢٠٤٦٠٢ ٥/١٧٧٢٦٧٧/١٨٦٨٢٧٨/١٩٥٦١٣ ٢/١٦٧٧٣٧ ٩/١٦٣٠٧١ ٢/١٥٧٤٥٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٣/١٤٥٨٩٩ ٤/١٣٨١٤١ ٠/١٣٣٠٣٤ گروه خدمات

 ٠/٣٩٨٢٣٤ ٣/٣٣٠٥٦٥٣/٣٥٥٥٥٤٠/٣٧٩٨٣٨ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٢/٣٠٤٩٤١ ٦/٣٠٠١٣٩ ٧/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٨٣٨٠٦ ٢/٢٦٧٥٣٤ ٣/٢٥٩٨٧٦ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -٠/٢٧٥٦ -٠/٢٧٨٠-٠/٢٥٢٢ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٦١٠٠ ٠/٤٩٣٤ ٠/٣٦٦١ ٤/٣٥٣٩ ٦/٢٢٠٩ ٧/١٥٧٢ ٤/٥٥٩ ٢/٩٠٩ -٠/٧١١ -٧/٣٢٠٧ -٤/٢٣٨٠ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 ٠/٣٤٦٤٥ ٠/١٤٣٤٨٠/١٧٧١١ ٤/١٤٨٠ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 ٠/٤٣٦٢٢٣ ١/٣٣٦٠٧٠٣/٣٧١٠٤١٠/٣٩٩٧٠٣ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ درآمد نا خالص ملي
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٢٠٩
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

                            هزينه ناخالص ملي بر حسب اقالم عمده هزينه 
ميليارد ريال 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢* ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣**
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٥/٦٤٠٢٦٥ ٠/٥٠٥٧٣٩ ٨/٤١٧٠٨٠ ٨/٣٢٣٣١٣ ٠/٢٧٦٦١٢ ٩/٢٢٥٧٦٩ ٤/١٨١١٧٢ ٤/١٤٠٨٠٧ ٥/١١٣٢٣٩ ٢/٨٧٤٩٦ ٣/٦٠١٣٨ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٦/١٦٠٢١٧ ٦/١٣٤٥٢٣ ٠/١١٨٩٤٣ ٤/٩٤٠٢٩ ٠/٨٠٥٥٤ ٥/٥٥٩٩٧ ٦/٤٧٠٣٦ ٧/٣٨٢٠٦ ٥/٣٥١٧٣ ٨/٢٩٧٠٧ ٤/٢١٠٠٥ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٢/٤٠١٧٦٥ ١/٣١٨٨٢٠ ٩/٢٦٢٥٨٧ ١/١٨٧٩٩٩ ٢/١٥٣٤٦٢ ٥/١٢٤٢٠١ ٨/٩٦٠٥٠ ٦/٨٣٧٦٤ ٢/٦٥٦٢٦ ٣/٣٨٩٥٤ ٢/٢٨٨١٩ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٦/١٠٤٦٦٥ ١/٨٣٧٨٥ ٩/٦٢٥٨٤ ٠/٣٢٧٣٤ ٠/٣٧٩٥٨ ٤/٥٦٧٠ ٢/١٢٠٤٤ ٩/٢٠٨٥٤ ٨/٢٣٤٨٤ ٥/١٥٣٢٨ ٧/٨٦٥ تغيير در موجودي انبار

 ٤/٤٣٨٥٥ ٣/١٦٩٧٨ ١/٣٥٢٩٨ ٨/١١٥٣١ ٣/٣٠٦٢٠ ٠/٢٨٥٧٨ -٣/٦٧١٠ ١/٦٢٧٩ ٨/١٤٥٨٥ ١/١٥٩٧٦ ٥/٢٢٦٠٧ و خدماتخالص صادرات كاالها 

 ٧/١١٠٩٥٣١١/١٤٠٦٠٣١ ١/٩٢٦٤٧٦ ٧/٦٧١٧٣٥ ٠/٥٨٠٤٧٣ ٠/٤٣٦٦٢٥ ٠/٣٢٩١٣٤ ٨/٢٩٢٦٧٧ ٩/٢٤٨٣٤٧ ٠/١٨٥٩٢٨ ٤/١٣٠٥٦٤  هزينه ناخالص داخلي

 -٣/٢٤٩٣٦ -١/٢١٧٧٢ -٠/١٥٩٣٢ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٥/١٠٨٧٧٥٩٨/١٣٨١٠٩٤ ٩/٩١٠٥٤٣ ٤/٦٧٣١٩١ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧  ناخالص مليدرآمد

 

            ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت
 ٣/٢٢١٢٧٣ ٧/٢٠٣٧٥٠ ٠/١٩٣٥٦٥ ٤/١٧٣٢٨٧ ٦/١٦٥٩٢٤ ١/١٥٤٧٣٠ ٩/١٥٠٥٣٦ ٥/١٤٠٨٠٧ ٢/١٣٤٩٥٤ ٥/١٣٠٩٠٠ ٣/١٣٢٨٧٠ يهاي مصرفي خصوص هزينه

 ٧/٤٤٤٦٧ ٠/٤٣٨٩٧ ٠/٤٣٦٣١ ٨/٤٢٦٨٧ ٧/٤١٦١٥ ٣/٣٧١٥٠ ٨/٣٩٧٣٩ ٧/٣٨٢٠٦ ٦/٣٩٦٧١ ١/٤٠٢٩٦ ٦/٤١٥٠٨ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٣/١٤٤٣٥٩ ٦/١٣٤٩٧٠ ٩/١٢١٨٢٥ ٥/١٠٨٧٦١ ٤/٩٥٢٦٧ ٣/٩١٥٠٥ ١/٨٦٤٨٥ ٥/٨٣٧٦٤ ٤/٧٤٤٦٥ ٢/٥٩٥٦٠ ٩/٦٢٣٨٩ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

 ٠/٩٤٤١ ٠/١١٨٩٦ ٦/٢٩٦٠ -٠/٢٣٧ ٤/١٥٨١٥ ٥/١١٧٢٢ ٦/١٤٩٠٦ ٨/٢٠٨٥٤ ١/٢٨٩٢٣ ١/٢٠٦١١ -٦/١٣٧٦ تغيير در موجودي انبار

 -٥/٢٥٣٧٥ -٥/١٣٣٢٩ -٥/٤٣٩٢ ٨/٣٣٨٦ ٥/١٢٤٣١ ٠/١٤٩٩٥ ٢/١١٤٥٨ ١/٦٢٧٩ ٢/٥٧٤٦ ٦/١١٣١٢ ٦/٢٤٦٧١ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ٠/٤٠٤٣٣٤ ٣/٣٨٤٧٧٢ ٥/٣٥٩٢١٤ ٧/٣٣٤١٠٤ ٤/٣٢٢٢٧٨ ٩/٣٠٦٥١٣ ٠/٣٠٠٦٩٩ ٩/٢٩٢٦٧٧ ٦/٢٨٣٠٩٥ ٥/٢٦٤٣٢٦ ٩/٢٥٧٤٩٥  هزينه ناخالص داخلي

 ٩/٣٤٦٤٤ ٨/١٧٧١٠ ٤/١٤٣٤٨ ٤/١٤٨٠ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 -٠/٢٧٥٦ -٩/٢٧٧٩ -٥/٢٥٢٢ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٤٣٦٢٢٣ ٠/٣٩٩٧٠٣ ٣/٣٧١٠٤١ ١/٣٣٦٠٧٠ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ناخالص مليدرآمد 

  نهايي نيست ارقام*
 . ارقام مقدماتي است**



 

 

روند
 

٢١٠
 

 
 

 نقدينگي و تسهيالت بانكي
ميليارد ريال 

 مانده در پايان دوره
 

 آذر ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٤١٣٧٥
١٣٨٤ 

 ٥/١١٤٢٢٠٧/١٤٢٩٥٦٧/١٨٢٦٥٢٨/٢١٧٣٥٦٤/٢٥٢٦٤٥٩/٢٧٢٧٧٢ ٧/٦١٣٠٣٤/٧٤٧٨٤٠/٨٦٨٥١ ٣/٤٠٩٦٧٩/٥٦٢٧١ پول

 ٣/٣٨٤٧٩ ٠/٤٤٧٧٢ ٣/٢٥١٥٨٧/٢٩١٨٨١/٣٤٧٨٠٥/٣٨٧٣٢ ٢/١٥٣٨٠١/١٨٧٧٣٣/٢٢١١٩ ٠/١٠٦٧٣١/١٣٢١٦ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص     

 ٢/٨٩٢٦٢٠/١١٣٧٦٨٦/١٤٧٨٧٢٣/١٧٨٦٢٤٤/٢٠٧٨٧٣٦/٢٣٤٢٩٣ ٥/٤٧٩٢٣٣/٥٦٠١١٧/٦٤٦٣١ ٣/٣٠٢٩٤٨/٤٣٠٥٥ هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده     

 ٦/٧٠٩٨٢١/٨٥٦١٧٢/١٠٥٩٣٨٢/١٣٤٦٩٠٥/١٧٨٠٠٠٣/٢٣٤٨٧١٦/٣٠٩٢٣٩١/٤٣٣٠٥٢٤/٥٥٩٠٦٧ ٩/٤٤١٠٤٧/٦٠٢٨٠ به پولش

 ١/٨٣٩٠٦ ٢/٦٩٨٠٦ ٤/٢٢٠١٤٥/٢٩٨٤٧٠/٣٨١٠٨٠/٤٥٧٠٦ ٠/١٢٤٢٠٠/١٦٢٩٦ ٢/٨٦٩٣ ١/٦٠٣٩ ٣/٤٦١٦ انداز الحسنه پس هاي قرض سپرده     

 ٦/١٠٣٣٦٣٥/١٤١٠٦٦٤/١٨٥٨٦٢٢/٢٥١٧٣٨٣/٣٤٩١٤٩٣/٤٥٧٧٧٦ ٨/٤٧١٠٣١/٦٢٤٢٩٠/٧٩٥٣٢ ٩/٢٨٤١٦١/٣٥٨٤٧ دارگذاري مدت  هاي سرمايه سپرده     

 ٨/٥٠٤٤٢٠/٦٦٩٨٣٦/٨٨٤٥٢٠/١١٩٨٠٩٩/١٥٩٨٦٧٨/٢٠٩٨٩٠ ٧/٢٤٢٨٩٠/٣٢٠٤٦٠/٣٩٥٦٤ ٣/١٥٠٣٣١/١٩٠٥١ كوتاه مدت     

 ٨/٥٢٩٢٠٥/٧٤٠٨٣٨/٩٧٤٠٩٢/١٣١٩٢٩٤/١٨٩٢٨١٥/٢٤٧٨٨٥ ١/٢٢٨١٤١/٣٠٣٨٣٠/٣٩٩٦٨ ٦/١٣٣٨٣٠/١٦٧٩٦ بلند مدت     

 ٠/١٧٣٨٥ ٦/١٤٠٩٦ ٩/١٠٩٠٠٤/١١٧٩٥ ٦/٧٠٨٦ ٢/٩٣١٢ ٦/١٥١٨٥٠/١٠٧٦٨٢/١٠١١٠ ٧/١١٠٧١٥/١٨٣٩٤ هاي متفرقه سپرده     

 ٢/٨٥٠٧٢٦/١١٦٥٥٢٣/١٣٤٢٨٦٥/١٦٠٤٠١٢/١٩٢٦٨٩٧/٢٤٩١١٠٣/٣٢٠٩٥٧٠/٤١٧٥٢٤٤/٥٢٦٥٩٦٥/٦٨٥٦٩٧٣/٨٣١٨٤٠ نقدينگي

 ١/٦٥٠٧٢٢/٨٤٠٧٣٩/١١٥٨٤٠٩/١٥١٥٤٤٢/٢٠٣٧٩٢٠/٢٧٧٥٧٨٧/٣٨٨٢٢٣٤/٥٣٦١٥٠٧/٦٥٨٢٦١ ٧/٤٠٩٦٧١/٥٣٣٠٧)١(غيردولتي بخش به ها بانك اعطايي التتسهي

 ١/١٠٩٣٥٢٥/١٤٨٥٣٨١/٢٠٣٥٠٥٠/٢٨٦٣٣٩٠/٣٨٥٠٦٩٥/٤٥٣٦٣٠ ٥/٤٧٧٢٣٥/٦١٤٥٧٩/٨٤١٢٩ ٠/٣١٦١٤٤/٤٠٢٩٠ هاي تجاري بانك     

 ٦/١١٤٢٩٨٦/١٤١٦٦٥ ٢/٤١٨٠٠٨/٥٤٢٩٤٣/٧٠٦٧٩٨/٨٩١٤٨ ٦/١٧٣٤٨٧/٢٢٦١٥٠/٣١٥٢٥ ٧/٩٣٥٣٧/١٣٠١٦ هاي تخصصي بانك     

 ٦/٦٢٩٦٥ ٨/٣٦٧٨٢ ٩/١٢٧٣٥ ٦/٣٣٩٣ ٩/٩٥٨ ٦/٣٩٢ ٠/١٨٦ ــ ــ ــ ــيربانكيغ اعتباري ومؤسسات غيردولتي هاي نكبا    

 .باشد هاي آتي مي ـ بدون سود و درآمد سال١



 

 

٢١١
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

 )٢) (١(وضع مالي دولت  
 هاي اختصاصي و بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي به استثناي درآمدها و پرداخت

 )ميليارد ريال(
سال

 ١٣٨٤ماهه  هن ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ 
 ٥/١٠٥١٢٧ ٣/١٠٣٥٨٧ ٦/٧٨٨٣٦ ٩/٦١٩٧٣ ١/٥٣١٤٦ ٦/٤٤٨٤٦ درآمدها

 ١/٨٣٣٢٤ ١/٨٤٤٢١ ٠/٦٥٠٩٩ ٥/٥٠٥٨٦ ١/٤١٧٨٦ ٢/٣٦٥٨٥ درآمدهاي مالياتي
 ٥/٢١٨٠٣ ٢/١٩١٦٦ ٦/١٣٧٣٧ ٤/١١٣٨٧ ٠/١١٣٦٠ ٤/٨٢٦١ ساير درآمدها

 ٤/٢٠٦١٧٠ ١/٢٣١٩٢٣ ٢/١٧٨٢٥٥ ٣/١٤٧٥٧٢ ٢/١٠٠٩١٨ ٨/٨٢٦٠٥ )جاري(اي  هاي هزينه پرداخت
 -٢/١٠٢٠٤٣ -٨/١٢٨٣٣٥ -٦/٩٩٤١٨ -٤/٨٥٥٩٨ -١/٤٧٧٧٢ -٣/٣٧٧٥٩ )٣ (تراز عملياتي

 ٠/١٣١٢٣٣ ٠/١٥١٤١٣ ٩/١٢٩٠٣٠ ٨/١٠٣١٨٢ ٤/٧٢٣٣٣ ٢/٥٩٧٩٤ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي
 ٧/١٣٠٥٢٢ ٣/١٥٠٤١٣ ٩/١٢٨١٥٣ ٤/١٠٢٦٢٦ ١/٧١٩٥٧  ٥/٥٩٤٤٨ )٤( درآمد نفت

 ٣/٧١٠ ٧/٩٩٩ ٠/٨٧٧ ٤/٥٥٦ ٣/٣٧٦ ٧/٣٤٥ ساير
 ٠/٥٣٩٥٥ ٣/٧٢٣٠٦ ٧/٧٣٧٩٩ ٠/٥٤٧٥٣ ٥/٢٤٣٧٩ ٤/٢٢٤٤٣ )عمراني هاي پرداخت(اي هاي سرمايه دارايي تملك

٩/٤٧٩٥٣ ٨/٣٧٣٥٠ اي هاي سرمايه  خالص واگذاري دارايي  ٠/٧٧٢٧٨ ٧/٧٩١٠٦ ١/٥٥٢٣١ ٨/٤٨٤٢٩ 
 -٢/٢٤٧٦٥ -٢/٤٩٢٢٩ -٥/٤٤١٨٧ -٦/٣٧١٦٨ ٧/١٨١ -٥/٤٠٨ اي تراز عملياتي و سرمايه

 ٩/٥٢١٢٥ ٧/٨٠٦٩٣ ٤/٦٨٢٣٤ ٧/٦٤٨٠٦ ٢/٣٣٨٠ ٥/٣٦٧٥ هاي مالي واگذاري دارايي
 ٠ ٦/١٢٣٤٠ ٥/٧٦٨٢ ١/٢٤٩٨ ٣/٢٣٠٥ ٨/٢٠٤٩ فروش اوراق مشاركت

 ٩/٣٢٠ ٥/٢٨٣ ٣/٧٣ ١/٢٨٤ ٩/٢٢٨ ٧/١٧٥ استفاده از تسهيالت خارجي
 ١/٤٧٨٤٦ ١/٦٣٧٥٢ ٩/٥٦١٠٦ ٤/٥٢٦٩١ ٠ ٠ استفاده از حساب ذخيره ارزي

 ٧/١٢٥٤ ١/٢٨١٣ ٢/٢٥٣١ ٠/٨٣٦٤ ٦/٩٣ ٢/٠ هاي دولتي واگذاري شركت
 ٩/٢٥٥٥ ٨/١٢٧٦ ٣/١٦٨٤ ٠/٧٨٨ ٨/٦١٥ ٢/١٢٨٧ هاي گذشته برگشتي از سال

 ٣/١٤٨ ٧/٢٢٧ ٢/٢٤٦ ٠/١٩١ ٥/١٣٦ ٣/١٦٣ )٥(ساير 
 ٧/٢٧٣٦٠ ٦/٣١٤٦٤ ٩/٢٤١٣٦ ١/٢٧٦٣٨ ٩/٣٥٦١ ٠/٣٢٦٧ هاي مالي تملك دارايي
 ٦/١٦٦٥١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٨٠٠١شماره حساب (عموميدرآمد حساب موجودي

 ٥/٩١٤٤ ٠/٢٣٧٣٩ ٠/١٩٨٧٥ ٠/١٩٢٥٠ ٠ ٠ بازپرداخت اصل تسهيالت خارجي
 ٠ ٠ ٣/٢٠٤ ٧/٧٣٠٦ ٠ ٠ صندوقهاي بازنشستگي دولت به بدهي بازپرداخت

 ٧/١٥٦٤ ٦/٧٧٢٥ ٦/٤٠٥٧ ٤/١٠٨١ ٩/٣٥٦١ ٠/٣٢٦٧ )٦(ساير 
 ٢/٢٤٧٦٥ ٢/٤٩٢٢٩ ٥/٤٤١٨٧ ٦/٣٧١٦٨ -٧/١٨١ ٥/٤٠٨ هاي مالي خالص واگذاري دارايي

 .باشد  اختالف در سرجمع به دليل گرد كردن ارقام مي-١
باشد و فروش نفت كه قبال در بخش درآمدها  ها وساير درآمدها مي براين اساس، درآمدها شامل ماليات. است مارهاي مالي دولت تنظيم شدهآدستورالعمل   براساس آخرين١٣٨١سالاز قانون بودجه -٢

و ) هاي جاري معادل پرداخت(اي  هاي هزينه هاي دولت به دو سرفصل پرداخت بندي پرداخت هم چنين در اين طبقه. اي منتقل شده است هاي سرمايه اگذاري داراييرديف و گرديد، به بندي مي طبقه
اي  هاي سرمايه اي بدست آمده و خالص واگذاري دارايي هاي هزينه رداختتقسيم شده كه براين اساس تراز عملياتي از مابه التفاوت درآمد و پ) هاي عمراني معادل پرداخت(اي  هاي سرمايه تملك دارايي

 .طور كامل امكان پذير نمي باشد هاي قبل از آن به هاي اين سال با دوره  مشابه سال ترتيب مقايسه ارقام هر يك از دوره بدين. شود اي حاصل مي هاي سرمايه نيز از جمع جبري واگذاري و تملك دارايي
 .ها به عنوان پرداختي خزانه محاسبه شده است لياتي با احتساب تنخواه گردان خزانه استان تراز عم-٣
 هاي نفتي ـ اي كه به حساب درآمد عمومي دولت واريز نشده است و فروش فرآورده  درآمد نفت شامل فروش ارز، درآمد حاصل از صدرو نفت خام جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز كاالهاي يارانه-٤

 .بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد  قانون تنظيم٧١موضوع ماده 
 .باشد مي هاي داخلي اعتبارات استاني و دريافت اصل وام نزد جمعداران و اسناد درجريان ها پرداخت شهرستان پيش ساير شامل  رقم٥
 .باشد هاي قبل و پرداخت تعهدات اعزام زايران حج تمتع مي نشده سال دات پرداختهاي دولتي، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، پرداخت تعه  شامل خريد سهام شركت-٦



٢١٢ 
 

 روند
 

 

 

 هاي اصلي درصد تغييرات متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در گروه

 )١٣٧٦=١٠٠) ( قبل مشابههر دوره نسبت به دوره(

  

 ١٣٨٣ ١٣٨٢  ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ هاي شاخص گروه
 )١( ماهه٩

١٣٨٤ 

 ٦/١٢ ٢/١٥ ٦/١٥ ٨/١٥ ٤/١١ ٦/١٢ ١/٢٠  كلشاخص

 ٧/١١ ٢/١٤ ٤/١٥ ٤/١٩ ٣/٧ ٩/٨ ٧/٢٢ هاو دخانيات ها،آشاميدني خوراكي

 ٩/٩ ٥/٩ ٧/٧ ١/٤ ٦/٤ ٧/٨ ٥/٦ پوشاك

 ١/١٤ ٢/١٨ ٥/١٨ ٥/١٩ ٨/١٨ ٤/١٨ ٧/١٨ مسكن، سوخت و روشنايي

 ٥/١٣ ١/١٦ ٨/٩ ٦/٥ ٢/٣ ٠/١٢ ٠/١٥ درخانه مورداستفاده اثاث،كاالهاوخدمات

 ٥/٧ ٠/١١ ٦/١٣ ٠/١٠ ٦/٧ ٥/٨ ٣/٢٧ حمل و نقل وارتباطات

 ٠/١٩ ٤/١٧ ٩/١٦ ٣/١٦ ٣/١٥ ٧/٢٠ ٤/٢٤ درمان و بهداشت

 ٣/١٤ ٣/١٥ ٢/١٣ ٨/١٣ ٠/١٧ ٨/١٣ ٥/١٨ تفريح، تحصيل و مطالعه

 ٧/١٢ ٧/١٤ ٧/١٩ ١/٩ ٦/١٨ ٠/١٥ ١/٢١ كاالها و خدمات متفرقه
 ١٣٨٣ه ماهه ن به متوسط ١٣٨٤ ماهه نهرشد متوسط  )١(

 



 
 هاي عمده اقتصادي مشخصه
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 اصلي هاي عمده و فروشي كاالها به تفكيك گروه بهاي عمده  درصد تغييرات متوسط شاخص
 )١٣٧٦=١٠٠) (هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل(

 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ هاي شاخص گروه
)١( ماهه هن

١٣٨٤ 
 ٨/١٠ ٧/١٤ ١/١٠ ٦/٩ ١/٥ ٧/١٤ ٢/٢٤  شاخص كل*

        هاي عمده  گروه*

 ٠/١١ ٢/١٤ ٦/١١ ١/١١ ٨/٦ ٨/١٤ ٨/٢٢ دركشور شده ومصرف توليدشده   كاالهاي

 ٣/٧ ٥/١٤ ٨/٤ ٢/٤ ٨/٠ ٣/١٣ ٠/٢٢   كاالهاي وارداتي

 ٢/١٩ ٥/٢٢ ٥/٩ ٣/١٠ -٥/٠ ٧/١٩ ٧/٦٠ كاالهاي صادراتي  

        هاي اصلي  گروه*

 ٢/١٢ ٧/١٢ ٥/١٢ ٣/١٣ ٤/٨ ٩/١٣ ٩/٢٢ مواد خوراكي

 ٦/٨ ٤/٧ ٢/٨ ٠/٢٢ ٦/٤ ٦/١٤ ٠/٢٧ ها و دخانيات نوشابه

 مواد صنعتي غير از مواد سوختني

 معدني
٦/٣ ٨/١٠ ٥/١٠ ٦/٢ ٣/٣ ٧/٢٣ ٠/١٩ 

 ٢/٥ ٢/١٢ ٩/٢٠ ٣/٢٦ ٧/١١ ٩/١١ ٤/٥٥ هاي آن هاي معدني و فرآورده   سوخت

 ٣/١٧ ٣/١٣ ٤/٦ ٩/٥ ٧/٥ ٩/٢٠ ٩/٢٩   مواد شيميايي و پتروشيمي

 ٤/١٠ ٦/٢٥ ٦/١٠ ٧/٧ ٠/٣ ٣/١٦ ٤/٢٣   مصنوعات برحسب مواد اوليه

 ٣/٧ ٢/٧ ٥/٢ ٣/٣ -٢/٠ ١/١١ ٦/٢٠   ماشين آالت و وسايط نقليه

 ٢/٩ ٧/٣ ٨/٤ ٢/١ ٤/١ ٠/٩ ٤/٢٣   كاالهاي  متفرقه
 ٨٣ه ماهه ن به ٨٤ه ماهه نمتوسط رشد ) ١(
 



 

 

٢١٤
 

روند
اوراق بهادار تهرانسهام عرضه شده توسط بخش  عمومي در بورس 

   نام مؤسسه عرضه كننده )ميليارد ريال(مبلغ  )هزار سهم(تعداد 
١٣٨٤ماهه  ه١٣٨٢١٣٨٣ ١٣٨١ ١٣٨٤١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠ماهه هن ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧

 ٠ ٠ ٠ ١/٠ ١/١ ٩/٩ ٩/٣ ٢/٢١ ٠ ٠ ٠ ٢٢ ٠/٣٧٥٠٤/١٥٤٠٩/١٩٢٢٧/٢٢٤ بنياد پانزده خرداد
 ٠ ٠ ٢/١٦٣٨/٥٨٧٨/١٠٣٥/٤٠٣١/٠ ٣/٣٤ ٠ ٠ ٠/١٩٦٠٤٤/١٩٧٤٣٠/٩١١٩٨٥/٣٥٣٦٥٨/٨٤١١٨٥/١٠٠ بانك صنعت و معدن

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٤ ١/٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٦٧ ٣/٥٦٨ ٠ ٠ بانك ملي ايران
 ٠ ٠ ٥/٧ ٨/٣ ٠ ٠ ٠ ٨/٠ ٠ ٠ ٧/٣٥٠ ١٨٧ ٠ ١/٠ ٢/٠ ٠/٥٦١ بانك كشاورزي

 ٠ ٠ ٥/٦ ٧/٨٠ ٣/٤ ٧/٦ ٠ ٥/١ ٠ ٠ ٠/٥٨٠٣٨/٢٧٤٩١/٦٦٧٩٦٣٩٢٥ ٠ ٩٣٢ بانك سپه
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٣٨١٦/٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٣٨١٠٥٤١/١٨٩٧٤٠ بانك صادرات ايران

 ٠ ٠ ٩/٢٩٩٦/٠ ٠/١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/١٠١٥٨٤/١٦٦٧٥٥٠/٦٠٠ ٠ ٠ ٠ بانك ملت
 ٠ ٠ ٠/٩ ٧/١١ ٣/٠ ٤/٠ ٠ ٦/٣ ٠ ٠ ٨/٢٢٢١٧/٦٣٠ ٤/٢٩ ٥/٥٨ ٠/١٢٢٧٠ بانك رفاه كارگران

 ٠ ٠ ٠ ٩/٢٤ ٠/٩ ٦/٢٦ ٢/٢٠ ٨/١٥ ٠ ٠ ١/٦١٣٩٩/٢٠١٣٠٣/٨٨٤٨٢/١٧٧٤٠ ٣٧٠٧ بنياد مستضعفان و جانبازان
 ٩/١ ٢/١٦٣٣/١٨٨٠/١ ٠ ٩/١٣١٤/١٦٩٩/٩٠ ٩/١٨٣٨ ٢/٦٦٠٤٨٨/٣٨٤٣٧٢/٥٩٩ ١٨٨٥٤٦/٢٢٣٢٠٥/١٢٦٩٤١/٠ سازمان صنايع ملي ايران

 ٣/١٨٨٠٦/٦١٣٩٦/٩٢٠٧/٨٤ ١٠٠٥٠٢٥/١٤٣٣٠٦٨/١٠٥٨٦١٥/٩٢٦١٧/٢٨٩١٢٩٩/٤١٨٥٥٠٢/٢٢٨٢٩٩٦/١٤٢١٣٢/٥٣٧٤/١٥٧١٧/١٢١٤٦/٦٨ايران نايعص ونوسازي گسترش سازمان
 ٠ ٠ ٦/٣ ٧/٢ ٧/١١٠٧/٨ ٦/٢ ٠ ٠ ٣/١٧٤٤٠/١٩٨١٠ ٨/١٤٧٤٨٨/٧٤٣ ٢/٩٥ ٠ بانك تجارت

 ٠ ٠ ١/١ ٧/٠ ٢/١ ٧/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٢٥٦ ١٥٠ ١/٢٥٢ ٥/٢٧٥ ٠ ٠ بنياد شهيد انقالب اسالمي
 ٠/٣٣٤٤/٦٦ ١/١٨٤٥/٢٤٦٥/١٣٠٧١/٧٩ ٤/٨٠ ٠/١٥٢٥٠٣/٣٠٢٩٢٣/٧١٦٣٢٧/٦٥٨٩٤٥/٢٣١٢٧١٢/١٤٤٠٠٣/١٤٤٧٦١٦/٣٤٥٧٥٠/٤٢ )١سازي خصوصي سازمان

 ٠ ٠ ٣/٢١٥٢/٥٤ ٠/٨ ٤/١٢ ١/١ ٣/١٠ ٠ ٧/٢٠٧٦٤/٢٤٠٣٨/٤٨٠٤٣٥/١٩٥٩٣٠ ٠/١٩٧٢٢/٣٠٤ بانك مسكن
ايرا اسالمي جمهوري مركزي انكب
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ن

 ٠ ٠ ١/٠ ٠/٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٨٧٦٤٣/٩ ٠ ٢/٠ ٠ ٠ بنياد صدوق بزرگ
 ٣/٣٧ ٧/١٤٢٢٤/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/٢٩٤٣٢٠ ٣/١٩٣٧٨٤٤/٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شركت ملي صنايع پتروشيمي

 و معادن نوسازي و توسعه سازمان
 ٦/٩٣١١/٣٩٧٠١/٢٠٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩/٥٧٦٥٤٩/١٣٩٦٦١٤/٨٢٧٣  ٠ ٠ ٠ ٠ معدني صنايع

 ٠ ٧/١٢١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٣٣٥٤٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت شهرکهاي صنعتي
 ٨/٤٤٩٠/١٤٨ ٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥/٥٨١١٤/٥٣٨٤٥٥/٣٢٢٤٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت ساتکاب
 ٨/١٠٧١٧/٧٣      ٥/١٠٧٩٨١٦/٣٣٠٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت مخابرات

 ٧/٢٦ ٤/٤٧       ٧/٧٤٢١٣/٢٥٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠کشاورزي خدمات مادرتخصصي شرکت
 ٠/٥٤٧٤١٢٠/٢٤٢٧١٦٥/٣٢٦٩٧١٤/١٣٦٤٩٩٩/٩٦٧٠٢٦٧/٧٥٩٤٤٠٥/٦٨٢٦١٧٧/١٥٦٢٠٨٧/١١٧٩٨/٢٠٣٤٠/٢٢٤٨٥/٤٦٨٣/٤٤١٨٧/٩٠٠٣٢/٦٧٩٥٨/٦٤٦ جمع

 .سازي با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل گرديد  سازمان خصوصي١٣٨٠هنگي، از سال اجتماعي و فر قانون برنامه سوم اقتصادي،١٥ به موجب ماده -١  

روند
 



٢١٥ 

 

 

    هاي عمده اقتصادي مشخصه
 

 

 )١(هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت

 )درصد(تغييرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 
١٣٧٦١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣

اول ماهه سه
٢(١٣٨٤( 

جديد  هاي  در ساختمان  گذاري  سرمايه
 مناطق شهري

٨/١٩ ٩/٢٢٤/٣٠٦/٢٩١/٤١٦/١٣٠/٢٤ ٠/١ ٠/٦ 

 -٨/٠-٦/١٠-٢/١٠ ١/٣-٧/١-٢/٠-١/١ ٤/٥-٦/٢١ هاي شروع شده تعداد ساختمان

 ٩/١٢١-١/٢٢-٣/١٦١/٤-٨/٦١٦/٢٣٥/٢٠٦/٥-٦/١٠ هاي تكميل شده تعداد ساختمان

 ٥/٢١ ٥/١٦٨/١٥٥/١٤٦/٢٠٨/١٩٥/٢٥ ٥/١١٩/٢شده شروع هاي  ساختمان مترمربع يك هزينه

 ٧/٣١ ٦/١٤٧/١٤٠/٢٠٠/٢٦ ١/١١٥/٩ ٦/٢٢٥/٤شده تكميل هاي ساختمان مترمربع يك هزينه

 . در نظر گرفتن ارزش زمين است بدون -١
 ١٣٨٤شهري از ابتداي سال   در ساختمانهاي جديد مناطقگذاري بخش خصوصي  آمار سرمايه-٢

به دليل تجديدنظر در بلوکهاي آماري، نتايج . شود محاسبه مي) ١٣٨٣(براساس سال پايه جديد 
الزم . باشد قابل مقايسه نمي) ١٣٧٦(هاي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قديم  بررسي

از آمار بررسي ) ١٣٨٣ به ١٣٨٤(ها  سبه درصد تغييرات دوره در محا١٣٨٤به توضيح است از سال 
 . استفاده شده است١٣٨٣جديد سال 

 .آمار مقدماتي است 
 

 
 
 



٢١٦ 
 
 روند

 

 

 

 

 شده تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و نسبت اسناد برگشتي به مبادله
 در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران

 ) مبلغ به ميليارد ريال-تعداد به هزار برگ(

درصد اسناد برگشتي به  اسناد مبادله شده
 سال شده مبادله

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
٩/٦ ١/٨ ٢٢٦٨ ١٠٥٧٨ ١٣٥٥ 
٢/٩ ٠/٩ ٢٩٠٦ ١٠٠٠٢ ١٣٥٦ 
١/١٠ ٦/١٢ ٢٠٩٢ ٧٤٨٣ ١٣٥٧ 
٩/٩ ٩/١٠ ١٨١١ ٥٤٥٠ ١٣٥٨ 
٧/٦ ٢/٨ ٢٥٥٥ ٥٢٩١ ١٣٥٩ 
٠/٦ ٩/٦ ٢٩٧٢ ٤٨١٣ ١٣٦٠ 
٥/٤ ١/٦ ٣٦٣١ ٤٤٤٥ ١٣٦١ 
٥/٤ ٧/٥ ٥١٣٩ ٥٢١٢ ١٣٦٢ 
٠/٥ ٨/٦ ٦٢٩٠ ٥٦٠٧ ١٣٦٣ 
٢/٥ ٣/٧ ٦٧٧٣ ٦٤٠٣ ١٣٦٤ 
٤/٥ ٧/٧ ٨٣٦٤ ٧٢٤٤ ١٣٦٥ 
٦/٥ ٢/٧ ١٢٢٩٠ ٨٧١٩ ١٣٦٦ 
٥/٦ ٦/٨ ١٤٦٠٣ ٨٦٤٣ ١٣٦٧ 
٩/٥ ٧/٧ ٢٢٣٤٤ ١١٣٥١ ١٣٦٨ 
٥/٥ ٠/٧ ٣٣٨٠٥ ١٣٧٢٩ ١٣٦٩ 
٩/٥ ٦/٦ ٥٠٦١١ ١٦٩١٦ ١٣٧٠ 
٩/٥ ٠/٧ ٦٩٩٨٨ ٢٠١٧٨ ١٣٧١ 
٤/٥ ٧/٦ ٩٢٨٠٩ ٢٣٠٤٧ ١٣٧٢ 
٧/٤ ٣/٦ ١٣٧٥٦٢ ٢٥٨٤٠ ١٣٧٣ 
١/٥ ٣/٦ ٢٠٠٦١٢ ٢٨٦٤٢ ١٣٧٤ 
١/٥ ٢/٦ ٢٦١٠٩٧ ٣٢٩٩٠ ١٣٧٥ 
٦/٥ ٧/٦ ٣٠٥٨٨٣ ٣٦٩٣١ ١٣٧٦ 
٠/٥ ٤/٦ ٣٤٤٠١٤ ٣٩٩٦٤ ١٣٧٧ 
٣/٤ ٩/٥ ٤٨٨٩٢٨ ٤٤٧٠٥ ١٣٧٨ 
٣/٤ ٦/٥ ٦٣٠٨٤٠ ٥٠١٩٢ ١٣٧٩ 
٤/٤ ٠/٥ ٨٣٢٧٥٥ ٥٨٨١٩ ١٣٨٠ 
٢/٤ ٥/٤ ١٠٨٩٤٠٥ ٦٨٣٠٢ ١٣٨١ 
٣/٤ ٥/٤ ١٤٠٩٦٨٠ ٧٦١٠١ ١٣٨٢ 
٧/٣ ٠/٥ ١٨٠٩٧٥٤ ٦٨٢٨٧ ١٣٨٣ 

 ٢/٤ ٩/٤ ١٤٧٤٩١٢ ٥٢٦٥٧ ١٣٨٤اول ماهه هن



٢١٧ 

 

 

    هاي عمده اقتصادي مشخصه
 

 

 

 مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران

 )ميليون ريال(مبلغ  سال
 درصد تغيير 

 )نسبت به دوره مشابه سال قبل(

٤/٢٢ ٢/٥٤١٥ ١٣٦٦ 
٣/١ ٨/٥٣٤٤ ١٣٦٧- 
٣/٦١ ٦/٨٦١٨ ١٣٦٨ 
٦/١٠٣ ٣/١٧٥٤٤ ١٣٦٩ 
٧/٧ ٠/١٨٨٩٥ ١٣٧٠ 
١/٢٥ ٥/٢٣٦٣٠ ١٣٧١ 
٤/١٠ ٩/٢٦٠٩٥ ١٣٧٢ 
٩/١٩ ١/٣١٢٧٦ ١٣٧٣ 
٦/٢٨ ٥/٤٠٢٢١ ١٣٧٤ 
٤/١٧ ١/٤٧٢٠٠ ١٣٧٥ 
٠/٧ ٥/٥٠٤٨٥ ١٣٧٦ 
٦/١٥ ٥/٥٨٣٤٧ ١٣٧٧ 
٨/٥٢ ٧/٨٩١٦٦ ١٣٧٨ 
٤/٣٧ ٥/١٢٢٥٥٥ ١٣٧٩ 
٦/٤٣ ٤/١٧٥٩٣١ ١٣٨٠ 
١/١١ ١/١٥٦٣٢١ ١٣٨١- 
٢/٤٧ ٤/٢٣٠٠٥٠ ١٣٨٢ 
٦/٤٢ ٤/٣٢٨١٥١ ١٣٨٣ 

 ٧/١٥ ٤/٢٧٢٢٤١ ١٣٨٤ماهه اول هن
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