
همه ما در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است زندگی می کنیم و 
پیوســته به ســمت آن حرکت می کنیم. انگار دیجیتالی شدن کامل و 
مطلق سرنوشــت محتوم همه ماســت. ابزارهای دیجیتالی پرداخت 
هدایت کننده اصلی اقتصاد جهانی هستند. هدف اصلی این کتاب این 
است که درک فلســفه و ماهیت ابزارهای پرداخت دیجیتال برای شما 

آسان شود. 
کتاب صنعت پرداخت  دیجیتال با جزئیات فنی شما را سردرگم نمی کند 
و ســعی می کند با اســتفاده از مثال ها و مصادیق گوناگــون اطالعات 
جامعی به شما ارائه دهد. کتاب تکامل فناوری های پرداخت را در ابتدا 
توضیح می دهد و با اولین ابزارهای پرداخت الکترونیکی خواننده را آشنا 
می کند و به تدریج با ورود به دوران کنونی که رمزارزها در حال ایفا کردن 

نقش مهمی در حوزه پرداخت هستند، به پایان می رسد. 
با خوانــدن این کتاب شــما می توانید بــا عملیات و ســازوکار ابزارهای 
پرداخت مدرن آشنا شــوید و به درک جامعی از سیستم های پرداختی 
حال حاضر دنیا  برسید. چگونه پول تا این حد نامشهود و لمس ناشدنی 
شــد؟ مرز میان پول واقعی و پول مجازی کجاست؟ دستگاه گرداننده 
اقتصاد و تسهیل کننده امور بشر چگونه کار می کند؟ این کتاب کوشیده  

است به این پرسش ها پاسخ دهد.
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] یادداشت ناشر [

رضا قربانی/ ناشر

صنعت پرداخت امــروز به یک صنعت زیرســاختی تبدیل شــده اســت؛ امــروز نمی توان 

هیچ کدام از مظاهر دنیای پیشرفته را بدون وجود صنعت پرداخت تصور کرد. صنعت پرداخت 

به مثابه صنعت برق، آب، گاز و تلفن در حال تسهیل زندگی ماست. با این که صنعت پرداخت 

نقش مهمی در زیرساخت های کشور دارد، متأسفانه حجم محتوای آموزشی برای فعاالن این 

حوزه اندک است. البته این موضوع مختص کشور ماست و با جست وجوی منابع مکتوب و 

غیرمکتوب در جهان امروز در می یابیم که به طرز عجیبی محتواهای فنی و تخصصی کمی در 

این حوزه تولید شده است. برای نمونه این حوزه مهم و زیرساختی را مقایسه کنید با حوزه های 

نوظهور ماننــد بالکچین و رمــزارز. ایــن روزها دربــاره جزئی ترین بخش های اکوسیســتم های 

بالکچینی محتواهای تخصصی تولید شده است، ولی تعداد کتاب هایی که برای آموزش مبانی 

صنعت پرداخت در جهان تألیف شده اندک است و دانش فنی در مجموعه های تخصصی 

بیشتر از طریق جزوه ها و کالس های آموزشــی حضوری و آنالین منتقل می شود. درحالی که 

کتاب نقش مهمی در آموزش و ثبت کردن دانش بشری دارد، ما شاهد این هستیم که صنعت 

پرداخت در جهان و البته ایران از ضعف مستند شدن و مکتوب شدن رنج می برد.

این سنتی است که باید بشکند و ادامه آن به سود صنعت پرداخت نیست. البته این آفت 

همه صنایع زیرساختی است و مختص صنعت پرداخت هم نیست. با توجه  به این که همه 

مردم  با این صنعت سروکار دارند و در روزها بارهاوبارها تراکنش های پرداخت آنالین و حضوری 

انجام می دهند الزم اســت ادبیات صنعت پرداخت بیش تر از گذشــته موردتوجه قرار گیرد. 

استانداردســازی نه فقط در حوزه های فنی، بلکــه در حوزه های غیرفنی نیــز باید جدی گرفته 

شود. صنعت پرداخت در کنار دیگر صنایع مالی سه ستون دارد که عبارت اند از فنی، حقوقی و 

برندینگ. در زمینه برندینگ ترکیبی از فعالیت های محتوایی، رسانه ای، تبلیغاتی، مارکتینگی 

و روابط عمومی باید موردتوجه قرار گیرد. انتشار کتاب هایی مانند »صنعت پرداخت دیجیتال« 
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می تواند کمک بزرگی برای گسترش ادبیات این حوزه باشد. قاعدتاً انتشار کتاب هایی که برای 

زیست بوم ایران آماده شده اند نقش تأثیرگذارتری دارند؛ کاری که تقریباً هفت هشت سال پیش 

با انتشار دانشنامه صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک شروع کردیم. آن کتاب هنوز هم 

مهم ترین مرجع صنعت پرداخت ایران است و امیدواریم بتوانیم آن مسیر را با قوت بیشتری 

ادامه دهیم. در این راه، همیشه از مدیران و کسب وکارهایی که با درک نقش خود زمینه رشد 

دانش را فراهم کرده اند تشکر کرده ام و می دانم این باقیات صالحاتی است که مدیران در دوران 

مدیریت خود بر جای می گذارند.

»اکنون جهان متعلق به شــرکت های فناوری اســت. میزان ارزش و حجم گردش مالی آنها 

برابر با بودجه کشورهای گروه ۲۰ است.« نویسنده کتاب می گوید، در زمان نگارش این کتاب 

صنعت پرداخت شاهد انفجار واقعی پروژه های فناوری مالی است. توسعه فناوری های یادگیری 

ماشــین، شــبکه های عصبی مصنوعی و هوش مصنوعی، نیروی نوینی به توســعه خدمات 

بخشیده  که امکان افزایش امنیت تراکنش ها و تسهیل انجام عملیات پرداخت های غیرنقدی 

)در حد پرداخت های نقدی( را فراهم ساخته  است؛ دستیاران شخصی و رابط های صوتی مانند 

ســیری )اپل( و دســتیار گوگل، امکان مدیریت وجوه و انجام فوری پرداخت ها را در قالب یک 

گفت وگوی صوتی عادی فراهم ساخته اند. البته شرایط جدید بی نقص هم نیست.

همان گونه که نویســنده این کتاب کاربردی می گوید محبوبیت اقتصاد اشتراکی به تدریج 

در حــال افزایش اســت. مــردم، به تدریــج در حــال درک کارایی ســرمایه گذاری های مشــترک 

برای پروژه های جذاب اند. بااین حال، دولت ها با بوروکراســی های دست وپاگیر و وضع قوانین 

بی چون وچرا به دنیایِ به ســرعت در حال تحولِ فناوری های الکترونیکی بســیار کُند واکنش 

نشان می دهند. اکنون، بسیار زود اســت که بگوییم پرداخت دیجیتالی به یک پدیده فراگیر 

تبدیل شده است. اکثر جمعیت جهان هنوز با بانک بیگانه هستند، به ویژه در کشورهایی که 
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هنوز گردش وسیع پول نقد وجود دارد. به طورکلی، برای صنعت درحال رشد پرداخت دیجیتالی 

و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک جاویژه بزرگ وجود دارد.

ترافیک پرداخت، به تدریج در حال روانه شدن به سوی شرکت های فناوری است. یک شبکه 

اجتماعی یا خدمت پستی متوسط، از یک بانکِ متوسط مشتریان بیشتری دارد. شرکت هایی 

به بزرگی گوگل، فیس بوک و اپل، کیف پول های الکترونیکی خود را توسعه داده و صرفاً کاالهای 

دیجیتالی ارائه می دهند و میلیاردها دالر در ازای آنها به دست می آورند. آنها از پرداخت های 

آفالین استفاده نمی کنند. اپل پی، اندرویدپی و سامسونگ پی با ظهور خود، ویژگی ها و امکاناتی 

را به عرصه خدمات مالی افزوده اند که کار با آنها آســان اســت و به عالوه، ســریع تر از بانک ها 

عمل می کنند. شکل دنیای مالی دوباره در حال تغییر اســت و نقش بانک ها در آن به میزان 

قابل توجهی کم رنگ تر شده است. معنای آن نیز این است که نسل بعدی ارائه کنندگان خدمات 

مالی، شرکت های فناوری اطالعات محوری مانند غول های مخابراتی و شبکه های اجتماعی 

خواهند بود. دولت ها، در مقام منتشرکنندگان مستقل پول، احتماالً در زمینه تأثیر مدیریت 

این شرکت ها، با مشکالتی مواجه خواهند شد. نویســندگان رمان های علمی-تخیلی بارها 

چنین صحنه هایی را در کتاب های خود به تصویر کشیده اند. امیدوارم پیش بینی های آنان هرگز 

محقق نشود. این پیش بینی های نویسنده کتاب از آینده صنعت پرداخت همین االن هم در 

برخی موارد جامه عمل پوشیده است و ما با گوشه هایی از تخیل در دنیای واقعی دست وپنجه 

نرم می کنیم. صنعت پرداخت که یک صنعت زیرساختی است و چهره ای زمخت داشته در 

حال تبدیل شدن به یک صنعت زیرساختی با چهره ای زیبا است که تجربه کاربری در آن بیش 

از گذشته مهم شده است. امیدوارم انتشار کتاب »صنعت پرداخت دیجیتال« دریچه ای نو به 

روی فعاالن حوزه های گوناگون فناوری های مالی باز کند و باز الزم می دانم از حامی انتشار کتاب 

به صورت ویژه تشکر کنم که بیش تر از کمک های مادی با راهنمایی و ویرایش کتاب ما را در ارائه 

صحیح تر محتوا یاری کردند.
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به درون کیــف پول تــان نگاهی بیندازیــد. به احتمــال زیــاد در آن چند کارت پالســتیکی 

خواهید دید که از ســوی چنــد بانک صادر شــده اند. آن صفحات پالســتیکی به شــما این 

امکان را می دهند تا بتوانید کاالهایی را خریداری کنید که در آن ســوی کره خاکی هستند. 

به عالوه، بــا کمک آنها می توانیــد به صورت ۲۴ســاعته و در تمــام طول هفتــه، انتقال فوری 

پول به اعضای خانواده یا دوســتان تان را نیز انجام دهید. چگونه پول تا این حد نامشهود و 

لمس ناشدنی شد؟ مرز میان پول واقعی و پول مجازی کجاست؟ دستگاه چرخاننده اقتصاد 

و تسهیل کننده امور بشر چگونه کار می کند؟ در این کتاب کوشیده ام به این پرسش ها پاسخ 

دهم. 

آینده فرا رســیده اســت. ما در جهان دیجیتالی زندگی می کنیم. در برخی کشورها، برای 

انتقال پول می توانیم از تلفن همراه به جای کارت های پالستیکی استفاده کنیم. تکامل پول، 

با ســرعتی باورنکردنی اتفاق افتاد. بهتر است برای بررســی حال و آینده پول به عنوان ابزار 

پرداخت و پس انداز، ابتدا تعریف و تاریخچه آن را مرور کنیم. ویکی پدیا پول را »هر وسیله 

یا مدرک قابل  تأییدی« تعریف کرده که »از سوی همگان به عنوان ما به ازای کاالها یا خدمات 

و بازپرداخت بدهی ها در یک کشور یا یک محیط اجتماعیـ  اقتصادیِ مشخص، پذیرفته 

شده است«.

نخستین پول های قابل قیاس با پول امروزی، هزاران سال پیش و زمانی پدیدار شدند که 

مبادله مستقیم )پایاپای(، دیگر جوابگوی حجم رو به رشد دادوســتد نبود و مردم به ابزاری 

جهانی برای خرید وفروش کاالها نیاز پیدا کردند. بایــد اعتراف کنیم که مبادالت پایاپای در 

صورت مبادله ۱۰ گاو با ۱۰ کیســه  جو یا علوفه خشــک دشوار اســت. به همین دلیل بود که 

اولین نمونه های سکه پدیدار شدند تا از آنها برای خرید کاالهای گوناگون استفاده شود. 

سکه ها به خودی خود ارزشــی نداشتند و نمی شــد آنها را خرد یا برای انجام کاری ازشان 

اســتفاده کرد. با این حال، در ایجاد یکی از مهم ترین نهادهای تمدن بشــری، یعنی دانش 

مالی، نقش داشتند. پول، به پیشران توسعه تمدن در هر دو پهنه فنی و فرهنگی تبدیل شد. 

تولید پول )ضرب سکه( توسط حکومت یا طبقه حاکم انجام می شد و هر شاه یا حاکمی، 

می توانســت ســکه خود را ضرب کنــد و بــه ایــن ترتیــب، اقتصــاد را در درون مرزهای تحت 

تسلطش کنترل کند. در ابتدا، سکه ها اغلب از فلزات گران بهایی مانند طال، نقره، مفرغ یا 



مس و در نزدیکی معادن مربوطه تولید می شدند. در قلمروهای ثروتمندتر، این کار تا زمان 

تمام شدن سنگ های معدنی ادامه می یافت. در زمان مشــخصی از تاریخ، استادان ضرب 

سکه به حاکمان پیشنهاد دادند که به سادگی می توانند از طریق کاهش میزان فلز به کار رفته 

در سکه، ثروت بیشتری به دست آورند. به این ترتیب، جهان شاهد ظهور نمونه های اولیه 

دستگاه پرس پول رایج اعتباری یا پول بدون پشتوانه شد. 

با گذشت زمان، میزان گردش پول از میزان ضرب سکه بیشتر شد. زمانی که میزان مس 

برای ضرب سکه در چین باستان ناکافی شد، حکومت شروع به خرید و ذوب کردن اشیای 

مسین که در اختیار مردم بود، کرد. زمانی که میزان مبادالت بازرگانی میان کشورها به حدی 

افزایش یافت که جابه جایی مقادیر فراوان پول، دشوار و خطرناک شد، پول کاغذی با پشتوانه 

فلزات موجود در خزانه دولتی وارد عرصه شد. 

پول کاغذی، از نظر نحوه تولید و استفاده بسیار آسان تر بود. به عالوه، به وسیله آن، امکان 

دسته بندی واحد های پولی نیز فراهم شد؛ به گونه ای که ارزش های بیشتر، به اسکناس ها و 

ارزش های کمتر، به سکه اختصاص داده شدند. پول، تقریباً تا اوایل قرن بیستم بدون هیچ 

تغییری به همین شکل باقی ماند. تصور عمومی این است که نخستین انتقال الکترونیکی 

پول با انجام یک تراکنش تلگرافی در سال ۱۸۷۱ انجام شده است. از سال های آغازین قرن 

بیستم، یعنی زمانی که چک های بین بانکی پدیدار شدند، این فرصت برای ثروتمندان فراهم 

آمد که دسته چک بگیرند و در هر زمانی از شبانه روز، هر مبلغ دلخواهی را در آن بنویسند. 

این کار به معنای تحویل پول نقد در بانک به دریافت کننده چک بود. 

نخستین شرکتی که کارت جهانی پرداخت را صادر کرد، »داینرز کالب«، در سال ۱۹۵۰ بود. 

اولین خودپرداز نیز توسط بانک بارکلیز )دومین بانک بریتانیایی از نظر میزان دارایی( در سال 

۱۹۶۷ راه اندازی شد و در سال های دهه ۱۹۷۰، کارت هایی پالستیکی که دارای نوار مغناطیسی 

بودند، ابداع شد. در دهه ۱۹۸۰، تقریباً همه افراد بزرگسال کشورهای توسعه یافته، دارای یک 

حساب بانکی و یک کارت بانکی مرتبط با آن بودند. این، نخستین نقطه عطف پرداخت های 

از راه دور بود و برای افراد این فرصت فراهم شد که پس از دیدن یک کاال در تبلیغ تلویزیونی، 

با یک اپراتور تماس بگیرند، اطالعات کارت را به او بدهند و به این ترتیب، برای تحویل گرفتن 

آن در منزل، پرداخت انجام دهند. 
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ســال های دهه ۱۹۹۰، ســال های ظهور عصر اینترنت بود؛ عصری که صنعت پرداخت را 

دچار تحول کرد. تجارت الکترونیکی، فرایندهای تجــاری کامالً نوینی را به بازار معرفی کرد، 

سطح پوشش جغرافیایی آنها را گســترش داد و کمک های مؤثری به فروش و کسب درآمد 

کرد. در نتیجه اولین وب سایت ها ایجاد شدند و در نخستین مرورگرهای وب، امکان پذیرش 

پرداخت  های کارتی فراهم شــد. ســپس، اولین اپراتورهــای پرداخت که این خدمــت را ارائه 

می دادند، فعالیت های خود را در بازار آغاز کردند. 

سال های نخستین هزاره سوم با ظهور پول الکترونیکی گره خورد. شرکت های خصوصی، 

دست به کار شــدند تا واحدهای پولی خودشــان را که همه کارکردهای پول های سنتی را هم 

داشتند، ایجاد کنند. البته، این پول ها واقعیت فیزیکی نداشتند و در کیف های الکترونیکی 

نگهداری می شدند. قرار بود خدمات موج اول فین تک، جذب  پرداخت های از راه دورِ سریع 

و ارزان باشد، اما بانک ها و دولت ها )که باید پایه های قانونی و حقوقی آن را فراهم می کردند( 

به هیچ وجه آماده انفجــار پرداخت های آنالین نبودنــد. با این حال، بانک ها که با گذشــت 

زمان، در جذب مشــتری به تدریج عرصه را به شــرکت های جوان و برخــوردار از فناوری های 

ســریع، واگذار می کردند، به خود آمدند و توســعه بانکداری آنالین را کلید زدند. نخستین 

نســخه های این بانکداری، بی کیفیت و از نظر کارایی ضعیف بودند. همچنین بســیاری از 

پرداخت کنندگان، اعتماد و اطمینان کافی به فناوری های به روز را نداشــتند و پرداخت های 

نقدی را ترجیح می دادند. 

در سال های ابتدایی دهه ۲۰۱۰، بانکداری آنالین، ویژگی شاخص هر بانکی به شمار آمد که 

دارای جایگاه ویژه ای بود. با این خدمت، افراد می توانستند بدون محدودیت زمانی و مکانی، 

به حساب های خود دسترسی داشته باشند و محیط جدیدی برای نسل جدید پرداخت های 

دیجیتالی و فرایندهای تجاری ایجاد شد. بانک های مترقی شروع به باز کردن حساب هایی از 

راه دور، صادر کردن کارت هایی با قابلیت حمل به کشورهای خارجی و تحویل دادن کارت های 

الکترونیکی و کارت های هدیه و دبیت کردند. در نتیجه تعداد مشتریان حاضر به پرداخت از 

طریق کارت در وب و همچنین، شمار پذیرندگان موافق با استفاده از کارت های آنالین، رشدی 

پیوسته را تجربه کردند. 

پیش از آن، امــور مالی صرفاً توســط بانک ها مدیریت می شــد و بانک های مرکــزی بر آن 



نظارت داشتند. دولت ها نیز از طریق آن، اقدام به تولید پول یا معادل هایی برای آن می کردند. 

سال ۲۰۱۰ را می توان با ظهور اینترنت مالیـ  که عبارت از ظهور فناوری بالکچین و نخستین 

ارز حاصل از آن، یعنی بیت کوین بودـ  همزمان دانســت؛ ســالی که فناوری بالکچین و تمام 

کدهای منبع آن، برای انجام اصالحات و استفاده تجاری، آزادانه در دسترس قرار گرفت. این، 

دستاوردی بزرگ برای بشر بود. 

این ایــده و فناوری، بســیار آســان و در عین حال بســیار پیچیده بــود؛ به طــوری که تصور 

سرمایه گذاران، متخصصان امور مالی و بانکداران را که فکر می کردند این هم یک اسباب بازی 

دیگر برای خوره های کامپیوتر است، باطل کرد. خطای آنان چه عالی و شگفت انگیز بود!

ظهــور بیت کوین، بــرای نخســتین بار ایــن امــکان را فراهم ســاخت که بانک هــای مرکزی 

غیر شــفاف، از گردونه انتشــار پول خارج شــده و این کار را به دســت بازیگرانی بسپارند که 

در روابط کاالـ  پول نقش بسزایی داشــتند. کاربران از این امتیاز برخوردار شدند که بتوانند 

از طریق ایجاد تعادل میــان عرضه و تقاضا، ارزش پول را مشــخص کنند. بیت کوین، بنیان 

رمزارزها و پول های دیجیتالی را بنا نهاد. چندین سال پس از آن، ارزهای جایگزین مبتنی بر 

فناوری بالکچینـ  که پر شمار شده بودندـ  بخش های مشــخصی از بازار را هدف قرار دادند. 

در حقیقت بالکچین، در دامنه وسیعی از بخش های نوظهور به کار گرفته شد و پتانسیلی 

بســیار فراتر از حد تصــور را بــه نمایش گذاشــت. از ایــن فنــاوری، به گونــه ای مؤثــر، ارزان و 

ایمن، در مدیریت گــردش کار، امضای الکترونیکــی، تعداد زیادی از قراردادهای هوشــمند 

)الگوریتم هایــی الکترونیکی که به وســیله آنهــا مجموعه ای از شــرایط باید لحاظ شــوند( و 

تراکنش های مالی استفاده شد. 

امروز، به جایگاهی رســیده ایم که می توانیم بردار توســعه صنعت پرداخت در دهه های 

آینــده را ترســیم کنیــم. دولت هــای بســیاری برنامه هایی بــرای دوره گــذار به ســوی اقتصاد 

بــدون پول نقــد یا با پــول دیجیتــال را طراحــی کــرده و به اجــرا گذاشــته اند. پرداخــت بدون 

پول نقــد یا بــا پــول دیجیتال به طــور پیوســته وجــوه نقــد را از گردونــه تراکنش هــای تجاری 

 خــارج می کنــد و پول هــای بــدون پشــتوانه، به تدریــج جــای خــود را بــه پــول خصوصــی و 

خود تنظیم شــده )Self-regulatory money( می دهنــد. اکنون جریانات مالی، به ســوی 

دنیای جدیدِ پرداخت های دیجیتالی می شتابند.      

روند تکامل فناوری های پرداخت          20



2
فصل  دوم

پرداخت



  1. مفاهیم پایه
اجازه دهید بحث را با مــروری بر مبانی آغاز کنیم. ممکن اســت مفاهیم پایه ای مالی، 

شبیه به مفاهیم عمومی و انتزاعی به نظر برسند. مفاهیمی مانند پرداخت یا انتقال پول 

 )factoring( برای افراد عادی قابل درک است، اما اصطالح هایی نظیر تسویه، فکتورینگ

و پذیرش )acquiring(، هیچ معنایی برای ناآشــنایان با واژگان تخصصی مالی ندارد. در 

بیشتر موارد، کارآفرینان از دانش کافی درباره درک مفاهیمی که در عصر دیجیتال با پول 

انجام می شود، برخوردار نیستند. باید پذیرفت که تشریح جزئیات فرایندهای مالی بدون 

ارائه تعریف درست از مفاهیم پایه ناممکن است.

اولین موضوعی کــه الزم اســت کارآفرینــان روزگار ما در هــر دو زمان دریافت یا ارســال 

پرداخــت به آن توجه داشــته باشــند، شــکل مالکیت پــول بــه کار گرفته شــده در گردش 

است. هر دو نوع پول فیات و غیرفیات را می توان در حال گردش در سیستم های پرداخت 

مشاهده کرد. برخی فعالیت های تجاری با دالر، یورو، فرانک، یا پوند یعنی همان پول های 

فیاتـ  که از سوی دولت ها پشتیبانی می شودـ  انجام می شوند. این به معنی آن است که 

به طور مثال، ارزش اســکناس ین ژاپن از سوی بانک ژاپن تعیین می شــود. در این کشور، 

اسکناس هایی به ارزش های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ ین وجود دارد. 

هنگامی که یک شــرکت مالی، ارز خودش را تولید می کند، می تواند مســتقل از بانک 

مرکزی، نــرخ مبادله خــودش را بــرای آن تعیین کنــد؛ زیرا آن پــول، یک پــول خصوصی و 

غیرفیات اســت. برای مثال، »دبلیوام زد« )WMZ(، ارز شرکت وب مانی، تقریباً هم ارزش 

با دالر آمریکاست. 

خرید هر دبلیوام زد ممکن اســت بیش از یــک دالر واقعــی )۱.۱ دالر آمریکا( یا کمتر از 

آن )۰.۹ دالر آمریکا( هزینه داشته باشــد. بهای دبلیوام زد توسط مالک و اداره کننده آن، 

شرکت دبلیوام ترانسفر )WM Transfer LtD( تعیین می شود. 

هر چیزی که مرتبط با مؤسسات بانکی باشد، پول فیات و ارز واقعی است )مانند دالر، 

یورو، فرانک و غیره(. ارزهای تولید و ارائه شده توسط شرکت های مالی، خصوصی هستند 

و بر اساس قوانین صادرکنندگان آنها مدیریت می شوند. 
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ابزارهای پرداخت
ابزارهای پرداخت ابزارهایی هســتند که فرایند پرداخت به وســیله آنها آغاز می شود. 

کارت های پیش پرداخــت )prepaid cards(، کارت هــای بانکی، پــول الکترونیکی و پول 

نقد، از ابزارهای پرداخت به شمار می آیند. علت وجودی آنها را می توان ارائه خدمات به 

مشتریان یا برآورده ســاختن نیازهای تجاری دانســت. در این کتاب، ابزارهای پولی مورد 

پذیرش پذیرنده ها را مرور خواهیم کرد. 

برای هر الگوی کسب وکاری مورد استفاده در پروژه ها می توان ابزارهای مناسب پرداخت 

را به کار برد. طیــف گســترده ای از ارائه دهندگان خدمــات وجود دارند و بــه همین دلیل، 

انتخاب یکی از آنها که مناســب ترین قیمت و امکانات فنی را در اختیارمان قرار دهد، از 

اهمیت فراوانی برخوردار است. 

کیف پول الکترونیکی
یک مفهوم قابل قیاس و متناظر با حساب بانکی، کیف پول الکترونیکی است. ممکن 

است یک مشتری دارای چندین کیف پول باشد و یک یا چند نوع متفاوت از پول را در آنها 

نگهداری کند. او می تواند بر میزان آن بیفزاید یا مقداری از آن بردارد. او همچنین می تواند 

موجودی داخل کیف را برای انجام پرداخت هایی به پذیرنده ها و انتقال وجوهی به دیگر 

اعضای درون سیستم مورد استفاده قرار دهد.

کیف پول الکترونیکی دارای قابلیت های بیشــتری نســبت به حســاب بانکی اســت؛ 

اپراتــورِ سیســتم، بــرای نظــارت و مدیریــت آن دســت بازتــری دارد و نه تنهــا پــول؛ بلکــه 

کمیت های دیگــری مانند امتیازهــا، پاداش هــا و غیــره را نیز می تــوان در آن ذخیــره کرد. 

قوانین ســخت گیرانه ای از ســوی دولت در مورد کیف های الکترونیکی اعمال نمی شــود 

و از همین رو این ابزارها می توانند خدماتی ارائه کنند که در فهرســت خدمات بانکداری 

ســنتی وجود ندارد. یکی از نمونه های قابل ذکر در این باره، انتقــال پول فوری بین المللی 

بین حساب هاست. 

 )customary account(  به طور کلی دو نوع کیف پول الکترونیکی وجود دارد: حساب عادی

و حساب پذیرنده )merchant account(. حســاب عادی برای پرداخت و انتقال پول مورد 



استفاده قرار می گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند این نوع حساب را افتتاح کنند. 

حساب پذیرنده عمدتاً برای پرداخت های ورودی )incoming payments( در تراکنش های 

تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی، امکان انتقال از حساب پذیرنده به حساب عادی 

نیز وجود دارد. حســاب های پذیرنــده تنها در اختیار شــرکت ها و کســب وکارها قــرار داده 

می شود. 

کیف پول های الکترونیکی که دارای صورت حساب/موجودی حساب مشتری هستند، 

در سازوکارهای مدرنی مانند سیستم های پذیرندگی )acquiring systems(، کارت های 

پیش پرداخت، پول خصوصــی الکترونیکــی )private electronic money(، پرداخت 

موبایلی، رمزارزها، پول های مجــازی، تأمین مالی جمعی، کیوســک های خدمات مالی و 

پرداختی و غیره، استفاده می شود.

 کیف پول هــای الکترونیکی کمــک خوبی برای توســعه پرداخت هــای غیرنقدی فوری 

)cashless instant payments(، ریزپرداخت هــا )micropayments( و همچنیــن 

گسترده تر ساختن دامنه استفاده از ابزارهای مالی دیجیتالی در زندگی روزمره، به شمار 

می آیند. 

پرداخت و انتقال
هر پرداخت تحت یک صورت حساب انجام می شود. پرداخت، در اختیار گرفتن کاالی 

موجود در فروشــگاه یا دریافت خدمات در ازای ارائه پول است. پذیرنده، صورت حساب 

کاال را صادر می کند، سپس، مشتری پرداخت مربوطه را انجام می دهد و یک رسید تحویل 

می گیرد. انتقال بانکی، انتقال الکترونیکی مبلغی است که دلیل آن هر چیزی می تواند 

باشد. هنگامی که پولی به والدین تان می دهید، به این معنی است که یک انتقال انجام 

داده اید. 

هنگامی که انتقــال پول انجام می شــود، در واقع مبلغی را به وســیله یــک نهاد مالی 

مانند بانک، جابه جا کرده اید. در اکثریت قریب به اتفاق پرداخت ها یک اپراتور دخیل 

اســت. به این ترتیب، به طور همزمان هم پرداخت انجام می شــود و هــم انتقال. اما در 

برخی پرداخت ها هیچ واسطه مالی دخیل نیســت و به همین دلیل در مورد آنها هیچ 
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انتقالی اتفاق نمی افتد. برای مثال، هنگامی که پول نقد به فروشنده می دهید، در واقع 

صرفاً یک پرداخت انجام شده و انتقال الکترونیکی صورت نگرفته است. 

مشارکت کنندگان در سیستم
مشارکت کنندگان اصلی در سیستم های پرداخت دیجیتالی عبارت اند از:

     سامانه مرکزی )سیستم پرداخت(؛

     پرداخت کننده )مشتری(؛

     نهاد ارائه دهنده ابزارهای پرداخت )صادرکننده(؛

     نهاد تضمین کننده پول و اوراق بهادار )بانک(؛

     واسطه فنی )بانک پذیرنده، تجمیع کننده و واسطه(؛

     پذیرنده یا مرچنت.

میان مشــتری و پذیرنده، اجراکنندگان ســفارش انتقال مشــتری قرار دارند. سیستم 

پرداخــت، روش هایی بــرای فرایند گــردش مالی ایجــاد و نظارت هایــی را اعمــال می کند. 

صادرکننده، ابزارهایی از پرداخت را که در واحدهای پولی فیات و خصوصی رایج هستند، 

ارائه می کند. تضمین انتقال اســتاندارد نیز توســط بانک انجام می شــود. واســطه فنی، 

پرداخت را قبول می کند )پول فیات از حساب صادرکننده کسر شده و به پذیرنده انتقال 

می یابد(.

در اغلب موارد، مشارکت کنندگان در سیستم، نهادهای مختلف مالی هستند و گاهی 

نیز ممکن است وظایف شان در هم ادغام شود. در چنین شرایطی، میزان کارمزد پذیرنده 

کاهش و ســرعت پردازش پرداخــت افزایش می یابد. ممکن اســت نهــادی در زمان های 

مختلف به عنوان صادرکننده، بانک تسویه و واسطه عمل کند )بانک پذیرنده(. 

در چنین شرایطی، بانک، خودش کارت را صادر کرده و پرداخت کارتی را می پذیرد. هر 

نهادی نیز می تواند به طور همزمان صادرکننده و واسطه فنی باشد. این نمونه را می توان 

در پرداخت های موبایلی مشــاهده کرد. به عالوه، هر شــرکتی می تواند همزمان در نقش 

واسطه فنی و پذیرنده ظاهر شود. در این باره می توان به کارت های پیش پرداخت و ارزهای 

مجازی اشاره کرد.    



سیستم پرداخت

۱ ۱ ۱ ۱

۱۴

۱۳۱۲۱۱

۸

۷

۲ ۳ ۴ ۶

۵

۱۰

۹

کارت

بانک اکوایر

اکوایر

وب سایت پذیرنده

حساب
 بانکی

مشتری

بانک پذیرنده

بانک صادرکننده

پذیرنده

شکل 1 : مدل تعامل مشارکت کنندگان سیستم کارت
۱-سیســتم پرداخت، راه حل هایی را ارائه کرده و قوانینی را برای استفاده مشارکت کنندگان از آنها وضع 
می کند؛ ۲- مشــتری، یک کارت، درخواســت کــرده، و بانــک صادرکننده نیــز آن را به او تحویــل می دهد؛ 
۳- مشــتری، مبلغی را به کارت خود واریــز می کند؛ ۴- بانک، انتقــال وجه را به مشــتری اطالع می دهد؛ 
۵- مشتری، سفارشــی را در وب سایت پذیرنده ثبت می کند؛ ۶- وب ســایت، صورت حسابی صادر کرده 
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و مشــتری را به صفحه اپراتور پذیرش هدایــت می کند تا اطالعــات کارت را وارد کنــد؛ ۷- اپراتور پذیرش، 
درخواستی مبنی بر کسر شدن وجه را به بانک صادرکننده ارســال می کند؛ ۸- بانک صادرکننده، کسر 
شدن وجه را تأیید می کند؛ ۹- اپراتور پذیرش، وضعیت تراکنش را به پذیرنده اطالع می دهد؛ ۱۰- پذیرنده، 
کاال/خدمت را برای مشــتری آماده می کند؛ ۱۱- بانک صادرکننده، پول را به بانک اپراتور پذیرش انتقال 
می دهد؛ ۱۲- بانک، اضافه شدن وجه را به اپراتور پذیرش اطالع می دهد؛ ۱۳- اپراتور پذیرش، درخواست 
برداشــت می دهد؛ ۱۴- بانک اپراتور پذیرش، پرداخت های تجمیع شده را به بانک طرف پذیرنده انتقال 

 دهد. 

یکی از مشــارکت کنندگان اصلی فرایند پرداخت، پذیرنده اســت )مشارکت کننده ای 

که خواننــدگان کتاب ممکــن اســت او را تحت عنــوان صاحب کســب وکار بشناســند(، 

کسی که کامل شدن جریان خرید مشتریان را تضمین می کند. سایر مشارکت کنندگان، 

تسهیل کننده پذیرش و پردازش جریان تراکنشی هستند که از سوی پذیرنده ایجاد شده 

اســت. بازار، با هدف جذب پذیرنده های بیشــتر، خدمات مالی متعددی ارائه می دهد و 

در نتیجه، ابزارها و روش های مؤثرتری برای مدیریت جریان پول در اختیار قرار می گیرد. 

سیستم پرداخت
برای مؤثر ســاختن یک پرداخِت از راه دور، وجود یک ســامانه مرکزی ضروری اســت. 

سیستم پرداخت، دامنه ای از خدمات و روش ها را ارائه می کند تا از ذخیره شدن و مدیریت 

جریان پول از فرســتنده بــه دریافت کننــده اطمینان حاصل شــود. سیســتم، در جریان 

عملیات پرداخت، مشارکت کنندگان را شناســایی، وضعیت تراکنش را بررسی، گردش 

پول را کنترل و میزان کارمزد را محاسبه می کند. 

سیستم های پرداخت متنوعی از نظر نوع کارکرد، وجود دارد. برخی از آنها، فقط به افراد 

خدمت رســانی می کنند و برخی نیز صرفاً پرداخت های بین بانکی را انجام می دهند. در 

اینجا، سیستم هایی مد نظرند که بر مرتفع ســاختن نیازهای کسب وکارها )مرچنت ها( 

متمرکزند. 

فهرســت سیســتم های پرداخــت عمــده ای کــه در اتحادیــه اروپــا فعــال هســتند، در 

وب سایت بانک مرکزی اروپا و انجمن پول الکترونیکی اروپا وجود دارد. 

سیستم های پرداخت، ستون فقرات دنیای مالی مدرن به شمار می آیند و هیچ تراکنش 



تجاری بدون آنها انجام نمی شود. عالوه بر بازیگران قدرتمندِ جهانیِ فعال در این صنعت، 

تقریباً هر کشــوری نماینده خود را دارد. کشــورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، 

صاحبان سیســتم های اصلی پرداخــت در جهان به شــمار می آیند و به طــور کلی، نقش 

مؤثری در اقتصاد جهان ایفا می کنند. 

 صادرکننده 
صادرکننده، یک نهاد مالی اســت که عهده دار انجام دو کار است؛ یکی انتشار پول یا 

اوراق قرضه برای گردش منابع مالی و کارت های اعتباری و دیگری، تضمین امنیت پول و 

کارت های صادرشده. 

ارزهای ملی )فیات(، توسط بانک مرکزی منتشر می شوند. »زلوتی«، واحد پول لهستان 

را بانک ملی این کشور منتشر می کند. »فورینت«، واحد پول مجارستان نیز توسط بانک 

ملی مجارستان منتشر می شود. انتشار »کرون« سوئد نیز بر عهده بانک سوئد است. اما 

پول های غیرفیات را شرکت های مالی منتشر می کنند. به طور مثال، وب مانی منتشرکننده 

ابزارهای پرداخت مخصوص خودش اســت )فهرســت آنها را می توان در وب ســایت آن 

شرکت مشاهده کرد(. 

صادرکننده، مشــارکت کننده ای اســت که هــر گونه تراکنش مالــی از او آغاز می شــود؛ 

صرف نظر از آنکه نوع پول و روش فنی پرداخت چه باشد. انتشار یا صدور، نخستین گام به 

 سوی ایجاد ابزار پرداخت است و بدون آن هیچ گونه پرداختی انجام نمی شود. در دسترس 

بودن منابع پرداخت در کیف پول های الکترونیکی یا حساب های مشتریان، پیش فرض 

انتشار اولیه آنهاـ  که وظیفه منتشرکننده استـ  به شمار می آید. 

 بانک تسویه کننده 
هنگام ارائه یک خدمت مالی، تضمین امنیت آن همیشه بر عهده بانک است. دلیل آن 

این است که مراجع دولتی، قوانین سخت گیرانه ای بر بانک ها اعمال می کنند تا اطمینان 

حاصل شود که حوزه پرداخت یک کشور تحت کنترل اســت. یک استثنا در این میان، 

تراکنش رمزارزها و ارزهای مجازیِ بدون قابلیت تبدیل )reverse conversion( است. 
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رمزارزها توسط کامپیوتر ایجاد شده و به وسیله الگوریتم های پیچیده، کنترل می شوند. 

ارزهای مجازی در شــبکه های مجازی )بازی ها، دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی( به 

کار می روند. در هــر دو مورد، به وجــود هیچ بانکی نیاز نیســت. با این حــال، هنگامی که 

پول الکترونیکــیـ  که پولی فیات اســت و دولت از آن پشــتیبانی می کندـ  مورد اســتفاده 

قرار می گیرد، بانک وارد میدان می شــود. در شــرایط کنونی، بانک تقریباً اولین و آخرین 

نقطه انجام عملیات پولی اســت، با این حال، امکان ظهور فناوری های بــه روز و الگوهای 

کسب وکاری نوینِ بسیاری وجود دارد. 

 واسطه فنی  
برای اجرای یک پرداخت از راه دور، در هر ساختار مالی باید پردازش و همچنین خریدار 

و فروشنده شناسایی شوند. گاهی، وجوه از طریق زنجیره ای از واسطه ها پذیرفته می شوند. 

امــروزه، اکثر واســطه ها یــا در گــروه ارائه کننــدگان خدمــات پرداخــت )PSP( طبقه بندی 

می شوند )بانک پذیرنده، تجمیع کننده، واســطه، وصول کننده( یا در گروه ارائه کنندگان 

خدمات فنی پرداخت )TPSP(. واسطه های گروه دوم صرفاً اجرای تراکنش ها را تضمین 

می کنند؛ بدون اینکه مسئولیت وجوه پرداخت کنندگان را در حساب های خود بپذیرند.  

نقش واسطه فنی به عنوان یک مشارکت کننده در فرآیند پردازش، کم اهمیت تر از نقش 

صادرکننده نیست. در واقع، واسطه فنی کسی است که انتقال وجه از حساب مشتری به 

پذیرنده را تضمین می کند. رابطه میان منتشرکننده و واسطه فنی، تضمین کننده امنیت 

محیط گردش وجوه میان مشارکت کنندگان است. 

 پذیرنده
از نظر دانش ریشه شناســی واژه ها، مرچنت یا پذیرنده کســی اســت که کاالهایی را با 

هدف کسب سود، خریدوفروش می کند )به همین دلیل، معنای عمومی آن در انگلیسی، 

بازرگان یا تاجر اســت(، امــا در حوزه پرداخــت، مرچنت عبارت از هر شــخص حقیقی یا 

حقوقی است که پرداخت مشتریان از طریق واســطه های مالی و فنی را می پذیرد. امری 

که بــه هیچ عنوان محــدود بــه کســب وکارهای آنالین نیســت؛ هر فروشــگاه یــا هتلی که 



پرداخت های آفالینــی را که از کارت خوان انجام می شــود، می پذیــرد، به طور همزمان هم 

پذیرنده و هم اپراتور مالی است.

پذیرنده، مشارکت کننده محوری سیســتم است. اوســت که باعث می شود مشتری 

عملیات پرداخت را انجام دهد. سایر مشارکت کنندگان در فرایند، از طریق برداشتن موانع 

فنی، مالی و جغرافیایی پرداخت، پذیرنده را »همراهی می کنند«. 

پلتفرم فناوری

 مرکز پردازش
مجموعــه ســخت افزارها و نرم افزارهایــی کــه بــا ســطح باالیــی از حفاظــت و ضریــب 

شکســت امنیتی )fail-safety( به منظور پــردازش تراکنش های مالی، در دیتاســنتر تعبیه 

شــده اســت، مرکــز پــردازش )processing center( نــام دارد. ایــن مرکــز، انجــام عملیــات 

زیرســاخت فنی یعنــی ســرورهای فیزیکــی و مجــازی، دیتاســنترها، سیســتم های امنیت 

و ســرورهای کاربــردی را تضمیــن می کنــد. برنامه هــای اجراشــده در ســرورهای کاربــردی؛ 

فرایندهــا و اطالعــات، یعنــی آنهایــی را کــه مربــوط بــه پــردازش صورت حســاب ها، پذیرش 

پرداخت هــا، وضعیــت تراکنش هــا، تحویــل و ثبــت رســیدها می شــوند، کنتــرل می کننــد. 

 ایــن برنامه هــا همچنیــن، همــه تراکنش هــای پذیرنــده و پرداخت کننــده، میــزان کارمزدها، 

اندوخته ذخیره )reserve fund( و پرداخت وجوه تجمیع شده را محاسبه و همه دادوستدها 

را ثبت می کند. 

به بیان فنی، همه مراکز پردازش شبیه به هم هستند. در این مراکز، تعداد مشخصی 

سرور نصب )یا به هم مرتبط( می شوند و ممکن است از برخی پلتفرم های سخت افزاری 

برای مدیریت ترافیک و داده های انتقال یافته استفاده شود. 

 دو نــوع دیتاســنتر یــا مرکــز اطالعــات وجــود دارد؛ یکــی دیتاســنترهای تجــاری 

)commercial data centers( هســتند که هدف از آنها، دستیابی به حداکثر ضریب 

شکست امنیتی، در اختیار داشتن یک منبع برق در طوالنی مدت و همچنین برخورداری 

از سطح باالیی از محافظت ســخت افزاری )hardware protection( و الزامات امنیتی 
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مانند ارائه دهنده تی یر وان )Tier-1( و استاندارد ایزو ۲۷۰۰۰ یا ۲۷۰۰۱  است. در این مراکز، 

غول هــای ارائه دهنــده راهکارهای ابری ماننــد آمازون وب ســرویس، مایکروســافت آژور، 

آی بی ام بلومیکس و اوراکل کالود و همچنین برخی ارائه دهندگان کوچک حضور دارند. هر 

کشوری به طور مجازی یک یا چند دیتاسنتر تجاری بزرگ دارد. هر فردی می تواند هزینه 

دسترسی به این زیرساخت را بپردازد و پروژه هایش را در آنجا مستقر کند. 

دیتاســنتر خصوصــی، تنهــا در درون شــرکت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از ایــن 

دیتاسنترها انتظار می رود که نیازهای زیرساخت تجاری را به طور کامل مرتفع کنند. پیش 

از این، چنین دیتاسنترهایی توسط بانک ها و سیستم های پرداخت و با هدف دسته بندی 

اطالعات مربوط به تراکنش های مشــتریان و پرداش آنها مورد استفاده قرار می گرفتند. 

اما اکنون، بسیاری از بانک ها، دیتاسنترهای ابری را جایگزین دیتاسنترهای اختصاصی 

خــود کرده اند. به ایــن ترتیب، مبالغ قابــل توجهی که پیش تــر برای نگهداری دیتاســنتر 

اختصاصی هزینه می شد، صرفه جویی می شود.  تحت شرایطی، دیتاسنترها را می توان 

به دیتاسنترهای بین المللی و محلی دسته بندی کرد. سیستم های بین المللی پرداخت، 

دیتاسنترهای خود را در اقصی نقاط جهان می گســترانند تا اطمینان حاصل کنند که 

می توانند خدمات سریعی به مشتریان در محل خودشان ارائه دهند. برخی نهادهای 

مالی، موظف اند مراکز پردازش خود را در کشــوری که ثبت شــده اند، قــرار دهند. البته 

یک نوع دیگر دیتاســنترها، دیتاســنترهای عمومی اســت که امکان دسترسی به آنها 

برای اســتفاده های تجاری وجود ندارد )این دیتاســنترها به بانک هــای مرکزی و دولتی 

خدمات می دهند(. مراکز پردازش از هر نوعی که باشند، باید به خوبی محافظت شوند؛ 

زیرا هدف جذابی برای حمالت سایبری به شمار می آیند. 

مرکز پردازش، کانال اصلی تعامل میان پذیرنده و پرداخت کننده از یک سو و اپراتور مالی 

از سوی دیگر است. این مرکز، عالوه بر ذخیره سازی و پردازش اطالعات، تبادل اطالعات 

میان مشارکت کنندگان را نیز تضمین می کند. 

 درگاه پرداخت 
مجموعه برنامه ها و تجهیزاتی که مشتری، سیستم پرداخت و واسط فنی را در قالب 



فرایند پرداخت صورت حســاب، به هم مرتبط می کند، درگاه پرداخت نامیده می شــود. 

در گیشــه پرداخت )Checkout(، مشــتری به طور خودکار به صفحه ابزار انتخاب شده 

پرداخــت، هدایت شــده، فــرم پرداخــت را پــر کــرده )اطالعــات کارت و کلمه عبــور را برای 

دسترسی به کیف یا کارت متصل به حســاب، وارد کرده( و خرید را تأیید می کند. پس از 

آن، مشتری به پذیرنده، یعنی مرجعی که از وضعیت پرداخت آگاه شده، رجوع می کند. 

با آنکه برخی ارائه دهندگان خدمات پرداخت، مشتریان را به یک صفحه پرداخت 

مجــزا )خــارج از وب ســایت پذیرنــده( هدایــت می کننــد، امــا برخــی از آنها هــم )مانند 

استرایپ(، فرم های پرداخت را در وب سایت خود پذیرنده یا حتی در اپلیکیشن موبایلی 

ارائه می کنند. در درگاه تجمیع کننده )Aggregator(، همواره یک مرحله اضافی برای 

انتخاب ابــزار پرداخت نیــز وجــود دارد. درگاه بانک پذیرنــده می تواند تنهــا یک کانال 

پذیرش پرداخت داشــته باشــد )به طور مثــال صرفاً کارت( و بــه این ترتیب، ســریع تر و 

آســان تر به مشــتری خدمات ارائه دهد. ممکن اســت مراکز پــردازش کارت، درگاه های 

مشابهی داشته باشند.

وب ســایت checkfront.com مرجــع خوبــی اســت کــه در آن می توانیــد فهرســت 

 درگاه هــای پرداخــت را بیابیــد. ویژگی هــای آنهــا را نیــز می توانیــد در وب ســایت های

 payment-gateways.credio.com و ecommerce-platforms.com مقایســه 

 کنید.  هدف اصلی ایجاد درگاه های پرداخت برای پذیرنده، ایجاد ارتباط میان مشتریان و 

ابزارهای خارجی )External tools( برای دریافت و انتقال وجه است )منظور از واژه خارجی 

در اینجا این اســت که ابزارهــای پرداخت در خارج از وب ســایت پذیرندهـ  فروشــنده کاال یا 

خدمتـ  قرار دارند(. درگاه همچنین، محل انجام تراکنش میان پذیرنده و مشتری است. 

 وب سایت پذیرنده
پرداخت ها در وب، توسط وب سایت یک پذیرنده پذیرفته می شوند. این یک محصول 

نرم افزاری ویژه اســت که به مشــتریان اجازه می دهد تا خریدهای آنالین را انجــام داده و 

کامل شدن چرخه خرید تضمین شود )درســت همان گونه که در یک فروشگاه در دنیای 

واقعی اتفاق می افتد(. این، مؤلفه اصلیِ تعامل میان پذیرنده و خریدار است. 
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انواع وب سایت هایی که می توان آنها را در زمره تجارت الکترونیکی دانست، عبارت اند 

از:

     وب سایت های کارت کسب وکار )بیزینس کارت(: وب سایت کوچکی است که تنها 

یک یا چند صفحه دارد که در آنها، قیمت و توضیحات محصوالت درج شده است. 

پرداخت ها به صورت دستی پردازش می شــوند، هیچ کارت خرید و گیشه پرداختی 

وجود ندارد و بازخورد مشتری از طریق تلفن یا ایمیل دریافت می شود.  

     کاتالــوگ: در واقع یک کاتالوگ ســاختارمند از محصوالت اســت. نحوه عمل آن 

به صورت نیمه خودکار است. محصوالت در سبد خرید اضافه می شوند، اما وضعیت 

گیشه خرید و ارتباطات مانند وب سایت کارت کسب وکار است.

     فروشگاه الکترونیکی: کاتالوگی از محصوالت است که در آن گیشه آنالین وجود 

دارد. عملیــات در آن به صــورت خودکار انجــام می شــود )در این کتاب، »وب ســایت 

پذیرنــده« اصطالحی بــرای اشــاره بــه وب ســایتی اســت کــه در آن، پرداخــت انجام 

می شود. در غیر این صورت، به طور مشخص خواهیم گفت که درباره وب سایت کارت 

کسب وکاری سخن می گوییم یا کاتالوگ(. 

تعامل میان مرکــز پردازش و وب ســایت پذیرنــده، از طریــق پروتکل های تبــادل دیتا 

و APIها که توســط اپراتــور مالی بــرای پذیرنده در نظر گرفته شــده اند، انجام می شــود. 

وب ســایت، از طریــق درگاه پرداخت بــا اپراتــور مرکز پــردازش تعامل می کند. بســته به 

نوع درگاه، می تواند تنهــا اطالعات کارت بانکــی را انتقال دهد یا مشــتری را به صفحه 

پرداخت یعنی صفحه ای که بــرای وارد کردن اطالعات اختصــاص یافته، هدایت کند. 

برای ارسال نهایی )callback( اطالعات پرداخت، آدرس های مشخصی که بر سر آنها 

 )Back-URLs( بک یو آر ال ها ،)End points( با اپراتور توافق شده اســت )نقاط پایانی

و وب هوک ها )Web-hooks(( در وب سایت ارائه شده است. پذیرنده در آن آدرس ها، 

اعالن هایی را در مورد تراکنش های کامل شــده دریافت می کند تــا بالفاصله پس از آن، 

 ارســال خودکار محصوالت را فعال کنــد. آدرس زیر، نمونه ای از یک بک یوآرال اســت: 

www.demoshop-url.com/payments

تعامل میان وب سایت و مرکز پردازش، در پایگاه های اطالعات هر دو ثبت می شود. به 



این ترتیب از این پایگاه ها می توان برای گزارش گیری از تراکنش و بازبینی آنها استفاده کرد.

2. هزینه تراکنش

انواع کارمزدها

 کارمزد خارجی
اپراتورهای مالی، درصــدی از پرداخت هــای ورودی )Incoming payments( یا میزان 

ثابتــی از تراکنــش یــا هــر دوی آنهــا را به عنــوان کارمزد خــود مطالبــه می کننــد. چنانچه 

پذیرنــده ایــن هزینــه را تقبــل نکنــد، ممکــن اســت آن را از پرداخت کننــده )خریــدار( 

 دریافت کنند. عایــدی اپراتور کــه مبلغی افزون بر اصــل مبلغ کاالســت، کارمزد خارجی 

 Saint( نام دارد.  تصور کنید که یک خریدار از شهر سنت پال )External commission(

Paul( ایالت مینه سوتا، چند پازل را به بهای ۱۰۰ دالر از یک فروشگاه آنالین ژاپنی سفارش 

داده است. چنانچه میزان تعیین شده کارمزد خارجی سه درصد باشد، خریدار باید ۱۰۳ 

دالر بپردازد. از این مبلغ، سه دالر کارمزدِ حاصل از پرداختی است که اپراتور مالی دریافت 

می کند و ۱۰۰ دالر نیز روانه حساب پذیرنده می شود.

این کارمزد، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که عرضه کننده کاال یا خدمت، آمادگی 

پرداخت برای انتقال وجه را نداشته باشد. برای مثال، الگوی کسب وکاری او مبتنی بر سود 

اندک است و پرداخت ســه درصد برای قبول پرداخت، ســود کلی او را زیر سؤال می برد. 

کارمزد خارجی اغلب زمانی به کار می آید که کاالهای فیزیکی در فروشــگاه هایی واقع در 

کشورهای خارجی به فروش می رسند. 

مزیتی که کارمزد خارجی برای پذیرنده دارد، این اســت که هزینه ای برای دریافت پول 

نمی پردازد، اما این ضرر را هم دارد که به همین واسطه ممکن است برخی از مشتریانش 

را از دســت بدهد. ممکن است مشــتریان، با مقایســه میزان پرداخت با و بدون کارمزد، 

تصمیم بگیرند که خرید خود را از جایی دیگر انجام دهد؛ به ویژه اگر میزان کارمزد بیش از 

مزایای رقبا باشد. این همان چیزی است که در خریدهای پرهزینه اغلب اتفاق می افتد.
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 کارمزد داخلی 
در صورتی کــه تراکنشــی، دارای کارمزد داخلی باشــد، به این معنی اســت که مقداری 

از مبلغ اصلی پرداخت که باید در اختیار دریافت کننده )پذیرنده( قرار می گرفت، کســر 

می شــود. به عبارت دیگر، کارمــزد از پذیرنده دریافت می شــود. این متداول ترین شــیوه 

کارمزد است.

همراه با مرور یک مثال می توان منطقی را که پشت این کار قرار دارد، درک کرد. چنانچه 

یکی از اهالی پایتخت ایسلند، تصمیم گرفته باشد یک بازی جدید به قیمت ۱۰۰ کرونای 

ایسلند )ISK( بخرد، از آنجا که هزینه منظورشده در صورت حساب همان یکصد کرونای 

ایسلند باشد، اپراتور پرداخت با مطالبه کارمزد سه درصدی )سه کرونا( از پذیرنده )شرکت 

عرضه کننده بازی(، عمالً ۹۷ کرونای ایسلند را به  حساب پذیرنده منتقل می کند.   چنین 

کارمزدی در پروژه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای سود متوسط )%۲۰( و باال )باالی 

%۴۰( باشند، یعنی در شرایطی که زیان های ناشی از کسر کارمزدها، سودآور بودن فروش 

را زیر ســؤال نبرد. چنین حالتی اغلب برای عرضه کنندگان کاالهــا و خدمات دیجیتالی 

مناسب است. 

نتیجه این کار، برخورداری از دیدگاهی وفادارانه تر نســبت به مشتریان است. یکی از 

عیب های آن نیزـ  به ویژه در صورت باال بودن میزان کارمزد برای کسب وکارهای پرریسک 

ـ زیانی است که پذیرنده در نتیجه انتقال وجوه متحمل می شود.

 کارمزد ثابت
شکلی از کارمزد وجود دارد که بر اساس آن، میزان کارمزد ثابت است. این نوع کارمزد 

برای سوئیفت به کار می رود که عبارت است از پرداخت میزانی مشخص به عنوان کارمزد 

جابه جایی پول، صرف نظر از حجم پول جابه جاشده؛ میزان پول انتقال یافته هرچه باشد، 

کارمزد انتقال آن ۲۵ تا ۳۵ دالر است. تعرفه ثابت می تواند در تراکنش های خرد نیز اعمال 

شود. برای مثال، ممکن است در تراکنش های موسوم به همتابه همتا )P2P( کارمزد ثابت 

دو یا سه دالری تعیین شده باشد.

کارمزد ثابت، در انتقال مبالغ باال استفاده می شود، یعنی در شرایطی که مبلغ اصلی 



پرداخت بسیار باال باشــد. این نوع کارمزد، توسط عرضه کننده محصوالت گران قیمت، 

فروشندگان خودرو، امالک و کاالهای لوکس مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت های 

گاه به گاه و نامنظم نیزـ  که میزان یک بار زیانی که پرداخت کننده متحمل می شود، به طور 

قابل مالحظه ای کمتر از هزینه های معمول استـ  تعیین یک کارمزد ثابت گزینه معقولی 

به نظر می رسد. انتقال های بزرگ، برای پذیرنده سودآور است؛ زیرا در آن کارمزد ثابتی در 

نظر گرفته شده که کمتر از درصد مبلغ انتقالی است. این باعث می شود که هزینه های 

مرتبط با کارمزد کاهش یابد. 

مزیت کارمزد ثابت را می توان آگاهی قطعی از هزینه انتقال، صرف نظر از حجم مبلغ 

انتقالی دانســت، اما در مورد معایب آن می توان به زیان حاصل از تراکنش های کوچک 

اشاره کرد؛ در آنها، هزینه انتقال وجوه بیش از میزان سود پذیرنده است. به این ترتیب، 

چنانچه میزان کارمزد دو دالر، میزان پرداخت برای خرید کاال یا خدمت پنج دالر و قیمت 

تمام شده آن سه دالر باشد، این الگو هیچ گونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 کارمزد مرکب
زمانی که درصدی از مبلغ پرداخت، همراه با یک مبلغ مشخص، میزان نهایی کارمزد 

انتقال پول را تعیین کنند، کارمزد مرکب به دست می آید. برای مثال، اگر یک خریدار از 

شــهر پاریس۵۰ یورو به یک عرضه کننــده محصوالت نرم افــزاری پرداخت کنــد و الگوی 

کارمزد مرکب برای این پرداخت دو یورو )به عنوان کارمزد ثابت( + ۲ درصد اصل مبلغ کاال 

)که برای این مبلغ، برابر با یک یورو خواهد بود( تعیین شــده باشــد، میزان کارمزد مرکب 

برای این پرداخت، ســه یــورو )معادل بــا ۶ درصد مبلــغ کل( خواهد بــود. چنانچه میزان 

پرداخت خریدار ۵۰۰ یورو باشد، میزان کارمزد مرکب عبارت است از دو یورو کارمزد ثابت 

+ ۱۰ یورو کارمزد درصدی، یعنی در مجموع ۱۲ یورو معادل ۲.۴ درصد مبلغ کل. 

این الگو در پرداخت هایی اســتفاده می شــود که چند واســطه در میان طرفین تسویه 

مالی وجود داشته باشــند. به عنوان نمونه، در مثال باال پلتفرمی وجود دارد که به عنوان 

یک واسطه عمل می کند و یک بانک پذیرنده، تراکنش را هدایت می کند. در نتیجه، برای 

خدمات متفاوتی که در یک تراکنش عرضه می شود، کارمزد مرکب وجود خواهد داشت. 
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اغلــب، کارمزدهای مرکــب در آن دســته از الگوهــای کســب وکاری مورد اســتفاده قرار 

می گیرند که در زمان ارائه خدمت، چندین واسطه یا خدمت اضافی وجود دارد. برای مثال، 

بانک پذیرنده می تواند تراکنش های کارتی را به شرکت »مکس مایند« )MaxMind(ـ  که 

وظیفه اش بررسی میزان ریسک تراکنش استـ  ارسال و در نتیجه، هزینه این بررسی را 

به صورت حساب پذیرنده اضافه کند.

کارمــزد مرکــب، راهــی بــرای توزیــع مدیریــت جریــان پــول میــان مشــارکت کنندگان 

متفاوت در سیستم است. این روش، برای انتقال مبالغ کم و متوسط مناسب است. در 

ریزپرداخت ها، انتقال پول بســیار پرهزینه اســت و می تواند از نقطه سربه سر نیز باالتر 

باشد.  

 کارمزد مشترک
میزان کارمزد می تواند میان پرداخت کننده و دریافت کننده پول تقســیم شود. به این 

نوع کارمزد، کارمزد مشترک یا تقسیم شــده می گویند. تصور کنید که کاربری از صوفیه، 

پایتخت بلغارســتان، یک هزار »لوا« ارســال کرده و میزان کارمزد این انتقال ۳۰ لوا باشد 

که میان پرداخت کننده و دریافت کننده تقســیم می شــود. در این حالت، هــر یک ۱۵ لوا 

به عنوان کارمزد انتقال پول می پردازند.

ذکر این نکته ضروری اســت که سیســتم پرداخت می تواند برای ارائه خدمات کارتی، 

کارمزد اضافه ای را از یکی از دو طرف انتقال پول یعنی دریافت کننده و پرداخت کننده یا 

توأمان از هر دوی آنها مطالبه کند. مزیت این کار برای پذیرنده در کاهش سهم هزینه های 

انتقال وجوه اســت، در حالی که یکی از معایب آن می تواند شفافیت کمترِ فرایند اعالم 

قیمت به مشتری باشد. 

انتخاب کارمزد
َســمت پرداخت کارمــزد )اینکه کارمــزد در کدام ســمت و توســط چه کســی پرداخت 

می شود( نشان می دهد که چه کسی بابت انتقال پول، متحمل هزینه می شود. در بیشتر 

موارد، این فرد، پذیرنده اســت. در برخی موارد، ســمت پرداخت را می توان انتخاب کرد. 



برای مثال، پرداخت کننده می تواند در انتقال های بانکی، پرداخت کل کارمزد را پذیرفته 

یا آن را به پذیرنده واگذار کند.

چنانچه پذیرنده تصمیم بگیرد که کل کارمزد را خودش بپردازد، بانک می تواند مبلغی 

را که مناســب می داند، بــدون آنکه لزوماً هزینــه نهایی انتقــال را اعالم کنــد، از او بگیرد. 

به عنوان مثال تصور کنید که یک توریســت از اهالی مونترال کانادا تصمیم گرفته که در 

یک کلبه ییالقی در کوه های راکی در آمریکا اقامت کند و از پیش، هزینه اقامت را به صورت 

آنالین به مؤسسه امالک مربوطه پرداخت کرده اســت. پرداخت کننده یعنی توریست 

که می خواســت برای اجاره اقامتش، از طریق انتقــال بانکی ۱۰۰۰ دالر کانــادا به پذیرنده 

)مؤسسه امالک( بپردازد، تعهد کرده که کارمزدها را بپردازد؛ بدون آنکه بداند مبلغ آنها 

دقیقاً چقدر اســت. در نتیجه ممکن اســت در نهایــت، ۱۰۲۰، ۱۰۳۰، یــا ۱۰۴۰ دالر کانادا 

پرداخت کند. بانــک، میــزان کارمزدهایــش را پــس از پایان یافتن مراحل تســویه تعیین 

می کند.  

این امکان هم وجود دارد که ارسال کننده، پرداخت همه کارمزدها را به پذیرنده واگذار 

کند. فرض کنید یکی از اهالی شهر مکزیکوسیتی، برای خدماتی که از یک شرکت مشاوره 

دریافت کرده، پرداختی انجام می دهد. او ۱۰۰۰ پزوی مکزیک ارســال می کند و پذیرنده، 

مقداری کمتر از مبلغ پرداخت اصلی دریافت می کند. فرستنده، ۱۰۰۰ پزو ارسال کرده، اما 

بانکی که حساب دریافت کننده در آن است، همه کارمزد را از پذیرنده )شرکت مشاوره( 

مطالبه می کند. در نهایت به واسطه کارمزد داخلی، ۹۷۰ پزو روانه حساب پذیرنده )شرکت 

مشاوره(  می شود. 

سیستم های پرداخت می توانند چند گزینه برای کارمزد ارائه کنند. برخی شرکت های 

ارائه دهنده خدمات پرداخت با هر دو نوع کارمزد درصدی و ثابت کار می کنند. بسته به 

اینکه میزان پرداخت چقدر باشد، چنین چیزی، قدرت مانور بیشتری برای قیمت گذاری 

کاالهایی که مشتریان می خرند، فراهم می کند.   

در صورت استفاده از کارمزد داخلی، انتخاب سمت پرداخت کارمزد می تواند به سود 

پذیرنده باشــد. برخی مشــتریان، پرداخت کارمزد را تقبل می کنند، بــدون آنکه به دلیل 

قیمِت در حال افزایش محصــول، وفاداری خود را از دســت بدهند. همچنین می توان از 
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طریق آگاه سازی پرداخت کننده از مزایای انتخاب میان کارمزد درصدی و ثابت، این الگو 

را فعال کرد. در صورتی که آگاه سازی پرداخت کننده در مورد انتخاب کارمزد به طور کامل و 

درست انجام نشود، مزایای حاصل از این فرصت ممکن است از دست برود.  

تفاوت نرخ تبدیل ارز
تســویه کردن با یک ارز و در یک کشــور همواره ارزان تر از انتقال های برون مرزی است. 

برای آن گروه از پروژه های فناوری اطالعات که در بازارهای چندین کشور فعالیت می کنند، 

تفــاوت نرخ تبدیــل ارز یک متغیر نامشــخص به شــمار می آید. بــر اســاس روال معمول 

در پرداخت هــای بین المللــی، پرداخت کننــده، پرداخت را با یــک ارز انجــام می دهد، اما 

دریافت کننده معادل آن را با ارزی دیگر دریافت می کند. در چنین شرایطی، زیان پذیرنده 

می تواند قابل توجه باشد. 

بیاییــد موقعیتــی را در نظــر بگیریــم کــه در آن، ارز پرداخت شــده، دالر آمریــکا و ارز 

دریافت شــده پونــد اســترلینگ باشــد. پرداخت کننــده، خریــداری از کشــور آمریــکا و 

دریافت کننده، پذیرنده ای از بریتانیاست. در انتقال بانکی سنتی، تبدیل ارزها بر اساس 

باالترین نرخ برابری انجام می شــود. پرداختی که خریدار انجام می دهــد، به صورت دالر 

دریافت می شــود، اما هنگامی که به بانک دریافت کننده بریتانیایی می رسد، به ازای آن 

به پذیرنده پوند اســترلینگ پرداخت می شــود. البته نه بر مبنای نرخ برابری اعالم شــده 

توسط بانک مرکزی؛ بلکه بر اساس نرخ تجاری که توسط بانک اپراتور تعیین می شود. نرخ 

تجاری برابری ارز همواره برای پذیرنده ناخوشــایند اســت؛ زیرا در آن، بیشترین اختالف 

میــان خریدوفروش وجــود دارد. ممکن اســت زیان کلــی ناشــی از تبدیل، بــرای پذیرنده 

به ۵ تا ۱۰ درصد برســد. این احتمال وجود دارد کــه به ویژه در اقتصادهــای بی ثبات، نرخ 

برابری ارز در یک روز تغییر قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل، برخی پذیرنده ها 

صورت حســاب های ارســالی به مشــتریان را بر اســاس ارز محل اقامت مشــتری تنظیم 

می کنند. در حقیقت، این کار کوششی برای کاستن از هزینه هاست.    

نرخ برابری همــواره از مهم ترین عوامــل قیمت گذاری بــرای خریدهای خارج از کشــور 

است. حتی در برخی موارد، چنانچه تراکنش با برخی ارزها انجام شود )مانند »گریونا«ی 



اوکراین )Hryvnia( ، تبدیل دوگانه )Double conversion( اتفاق می افتد. در این صورت، 

پرداخت کننده کارمزد اضافه ای را متحمل خواهد شد. هرچه میزان زیان ناشی از تفاوت 

نرخ ارز کمتر باشد، سود به دست آمده بیشتر خواهد بود. 

3. اختالف در خصوص پرداخت 
اختالف در پرداخت در کسب وکارهای آنالین یکی از رایج ترین ریسک هاست. در زمینه 

پذیرش دو نوع استرداد وجود دارد؛ داوطلبانه و اجباری. در استرداد داوطلبانه، پذیرنده به 

 گونه ای مسالمت آمیز بر سر بازگرداندن پرداخت انجام شده، با خریدار به توافق می رسد. 

در استرداد اجباری، این سیستم پرداخت است که مبلغ مورد نظر را از حساب پذیرنده 

کسر می کند. فرایند ریفاند )Refund( به صورت مفصل در یک فصل مجزا مورد بررسی 

قرار گرفته است، اما مرور مفاهیم کلی آن در اینجا ضروری به نظر می رسد. 

اختالف
برخی سیستم های پرداخت مانند پی پال و وب مانی از ویژگی حل اختالف برخوردارند. 

ممکن است مشتری شــکایتی را علیه پذیرنده ثبت کند و سیســتم به آنها امکان دهد 

که درباره موضوع با هم بحث کنند. این احتمال وجود دارد که خریدار به طور مســتقیم 

با پذیرنده بــه توافق برســد و موضوع را حل وفصل شــده تلقــی کند، اما ایــن هم محتمل 

است که آن دو نتوانند به هیچ گونه توافقی دست یابند. در چنین شرایطی ممکن است 

پرداخت کننــده اختالف را به یــک دعوی تبدیل کنــد. در این صورت، سیســتم پرداخت 

به عنوان یک داور خارجی عمل خواهد کرد. 

اختالفات را می تــوان به روش های مختلفی حل وفصل کرد؛ اســترداد مبلغ پرداختی، 

تعویض کاال و تمدید یا گسترش ارائه خدمت به خریدار. هنگامی که پذیرنده موفق شود 

که به سرعت با خریدار به یک توافق دست یابد و پرونده موضوع مورد اختالف را ببندد، 

تمایل خود را برای حل مشکل خریدار به سیستم پرداخت نشان می دهد. اگر چند مورد 

اختالفی وجود داشته باشد یا موضوعات مورد اختالف به هیچ شکلی حل وفصل نشده 

باشند، برای سیستم راحت تر است که پذیرنده را محکوم و محدود کند. سیستم پرداخت 
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با بررسی دعاوی، پیش از هر چیز می کوشد مشکل خریدار را رفع کند. با این حال، چنانچه 

پذیرنده انجام شدن تعهداتش را ثابت کند، سیستم طرف او خواهد ایستاد. 

تا زمانی که اختالف همچنان حل نشده به قوت خود باقی است، مبلغ پرداخت شده تا 

زمان به نتیجه رسیدن موضوع اختالف، در حساب پذیرنده مسدود خواهد بود. بسته به 

اینکه نتیجه داوری حل اختالف چه باشد، مبلغ مورد نظر در حساب پذیرنده باقی مانده 

یا به حساب خریدار بازگردانده خواهد شد.

متقاعد ساختن خریدار برای بستن پرونده اختالف تا حدودی دشوار است. دشواری 

و خبرگی کار در اینجا حفظ مشــتری و در عین حال، حفظ مبلغ پرداخت شده توسط او 

)عدم استرداد وجه به او( است. تدبیر به کاررفته توسط پذیرنده در برخی موارد این بوده 

که برای حفظ پول دریافت شده، محصول دیگری با همان دامنه قیمتی را با تخفیفی قابل 

مالحظه به خریدار تحویل دهد. در چنین مواردی، هر دو طرف به رضایت رسیده اند. 

استرداد وجه
بازگرداندن متعارف و پذیرفته شده پرداخِت انجام شده را استرداد وجه می نامند. یکی 

از پایه ها و ابعاد مهم آن، بُعد حقوقی آن اســت. خریدار، از نظر قانون این حق را دارد که 

کاالیی را که به هر دلیل با معیارهایش همخوانی ندارد، در مدت زمان مشخصی بازگرداند. 

به همین دلیل است که در لیتوانی و لتونی، می توان بدون ارائه هیچ دلیلی کاالیی را ظرف 

۱۴ روز بازگردانــد. به طــور کلــی، در کشــورهای مختلف مهلت هــای زمانــی متفاوتی برای 

بازگرداندن کاال اعالم شده است.

اگر اعتراضــات موجهی برای کیفیت کاال وجود داشــته باشــد، می توانید درخواســت 

کنید که کاالی مربوطه تعویض یا مبلغی که پرداخته اید، به شما بازگردانده شود. در مورد 

ارائه خدمات نگهداری، قیدی در زمان انعقاد قرارداد گنجانده می شود که بر اساس آن، 

به خریدار خدمتی با کیفیتی مشخص ارائه خواهد شد. چنانچه کیفیت یادشده ارائه 

نشود، مشتری می تواند از پرداخت سر باز زده یا درباره آن به نزاع برخیزد. 

خریدارانی که شــرایط و ضوابــط دریافت خدمــت را مطالعه نکرده یا از آن آگاه نشــده 

باشند، ممکن است برداشت های نادرســتی درباره خدمت داشته باشند. این می تواند 



به جنجالی برای بروز اختالف منجر شــود. اغلب، خریداران شــرایط و ضوابط مربوطه را 

نمی خوانند و هنگامی که مشکلی پیش می آید، شکایت ها و نارضایتی های خود را ابراز 

می کنند. در اغلب موارد این چنینی، پس از آنکه ارائه دهنده خدمت، شــرایط و ضوابط 

تصریح شــده در قرارداد را به خریــدار نشــان داده و توضیحاتی درباره آنهــا ارائه می کند، 

خریداران درمی یابند که شــکایت آنان مبنایی نــدارد. با این حــال، خریدارانی هم وجود 

دارند که صرفاً به عنوان یک اصل کلی، درخواست استرداد وجه می کنند. به این ترتیب 

بانک پذیرنده باید قرارداد مربوط به ارائه خدمت را به بخش مربوطه وب ســایت شرکِت 

ارائه دهنده خدمت ارجاع دهد. به طور کلی، این بخش »شرایط و ضوابط« نام دارد و در 

آن، همان گونه که از عنوانش برمی آید، شرایط و ضوابط استرداد وجوه تشریح شده است. 

با این حــال، ممکن اســت خریــداران بی انصاف و فریبکاری هم وجود داشــته باشــند 

که پــس از آنکه به  اندازه دلخــواه از خدمتی اســتفاده کردند، برای بازگردانــدن پول اقدام 

به شــکایت کنند. چنین چیزی، در ارائه خدمات دیجیتالی زیاد اتفــاق می افتد. یکی از 

روش های حفظ چنین مشتریانی، ارائه پیشنهاد استفاده از جوایز است. برای مثال، به 

 جای بازگرداندن پرداخت انجام شــده برای یک خدمت یک ماهه، می توان دوره اشتراک 

و بهره مندی او را به مدت دو تا ســه ماه دیگر تمدید کرد. این سیاســت اغلــب مؤثر واقع 

می شود؛ چراکه خریدار متقاعد می شود تا دست از منازعه و شکایت برداشته، از ادعای 

استرداد وجه منصرف شده و به  جای آن، یک جایزه دریافت کند. از آن سو، پذیرنده نیز 

پول دریافت شــده را حفظ کرده و تنها بــا صرف هزینه تمام شــده جایزه، اختــالف را حل 

می کند. 

اســترداد وجه به پرداخت کننده می تواند به دو صــورت کامل )برگردانــدن کل وجه( یا 

جزئی )برگرداندن بخشــی از وجه( انجام شود. طبیعی اســت که در حالت دوم، خریدار 

متناسب با مدت زمان استفاده، بخشی از وجه را دریافت می کند. 

فرایند استرداد بستگی به روش پرداخت انجام شده توســط خریدار دارد. برای مثال، 

پی پال، یک گزینــه ویژه برای اســترداد وجه دارد؛ می توان وارد حســاب شــخصی پی پال 

خود شد، پرداخت محل اختالف را یافت و با کلیک روی دکمه ای، استرداد وجه را انجام 

داد. بسیاری از بانک های پذیرنده، با ارائه شناسه پرداخت امکان استرداد وجه را فراهم 
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می کنند. البته در برخی سیســتم های پرداخت، چنین گزینه ای وجود ندارد و اســترداد 

وجه باید به شیوه دستی انجام شود.

اغلب، اســترداد وجــه از طریــق همــان ابزارهایی کــه پرداخت بــا آنها انجام می شــود، 

امکان پذیر اســت. اگر پول به صورت نقدی به مأمور تحویل کاال پرداخت شــده، خریدار 

می تواند مبلغی را که باید به او بازگردانده شود، به همان شیوه دریافت کند. اگر پرداخت به 

شیوه حواله بانکی انجام شده باشد، مبلغ مورد نظر به حساب بانکی او بازگردانده خواهد 

شد. اگر خریدار با کارت پرداخت کرده باشد، استرداد وجه نیز به کارت او انجام خواهد شد 

و سرانجام، پرداختی که از طریق علی پی یا اسکریل انجام شده باشد، به ترتیب به کیف 

پول علی پی و اسکریل بازگردانده خواهد شد. در صورتی که مقدور باشد، استرداد نقدی 

گزینه کم هزینه تری از استرداد کارتی است. 

هزینه استرداد به سیستمی بستگی دارد که انتقال از طریق آن، انجام می شود. گاهی 

ممکن اســت اســترداد رایگان باشــد )مانند پی پال( و گاهی نیز برای آن هزینــه ای برابر با 

هزینه یک تراکنش عادی در درون سیستم مطالبه شود. 

به هر روی، اســترداد آســان ترین و ارزان ترین راه برای مرتفع کردن مشــکل و حل کردن 

اختالف است. در مورد هرگونه اختالف با مشتری که می تواند موجب بروز بازخوردهای 

منفــی مشــتریان در وب شــده و در بلندمــدت تأثیر منفی بر شــهرت ســازمان بگــذارد، 

دپارتمان های حسابداری و خدمات پشتیبانی درگیر هستند. 

4. برداشت پول
وصول پول، تنها بخشــی از نبرد اســت. بخش مهم دیگر این فرایند، برداشــت وجوه 

تجمیع شده اســت. اخذ پرداخت، آسان تر از برداشت آن از سیســتم و واریز به حساب 

بانکی شماست. به طور مشخص، منظور از این موضوع، »واریز« پول به حساب یا کارت 

یا کیف پول تان پس از عبور از زنجیره ای از واسطه هاست. به زبان ساده، پول باید پس از 

گذشتن از حساب های مشارکت کنندگان در فرایند، به حساب تان »واریز شود«. 

برداشت پول، نشانه ای از برقراری تعادل میان پذیرنده و اپراتور پرداخت تلقی می شود. 

برای برخی ابزارهای پرداخت، هیچ نیازی به برداشــت، یا به عبــارت دیگر واریز پول ها به 



 حســاب بانکی نیســت؛ زیرا آنها یا به طور مســتقیم به موجودی بانکی افزوده شــده اند 

)آن گروه از سیستم های پرداخت که با شبکه ای از بانک ها، یا حواله های پستی یا بانکی 

 )cash transfers( کار می کنند( یا به صورت نقدی تحویل داده شده اند )انتقال های نقدی

و پرداخت های نقدی در برابر تحویل کاال(.

برداشت پول تجمیع شده، در سطح همان وظایفی اســت که به دست آوردن شناسه 

پذیرنــده قــرار دارد. ایــن کار زمانــی قابــل انجــام اســت کــه قــراردادی بــا اپراتــور پرداخت 

منعقــد شــده باشــد. فراینــد برداشــت، به صــورت مفصــل در متــن قــراردادی کــه بــا هر 

پذیرنده امضا می شود، شــرح داده می شــود؛ شــرایط و ضوابط آن به میزان گردش مالی 

بســتگی دارد. به  احتمال بســیار زیــاد، قراردادی کــه به یک شــرکت نوپا با گــردش مالی 

انــدک عرضــه می شــود، قــراردادی بــه شــکل اســتاندارد و بــدون امــکان اصالح شــرایط 

و ضوابــط خدمــات اســت. بــه  محــض آنکــه گــردش مالــی و در نتیجــه، میــزان اهمیت 

پذیرنده بــرای سیســتم افزایش یابد، شــرکت یادشــده می تواند تغییر شــرایط و ضوابط 

 خدمات و کارمزد را تقاضا کند. مــواردی که به طور معمول در قراردادهای فرم اســتاندارد 

)Standard-form agreement( تصریح شده، عبارت اند از: کارمزدهای ثابت، جریمه ها 

و دوره زمانی و حداقل میزان برداشت. 

دوره زمانی برداشــت می تواند به طور مشــروط بر اســاس یکی از دســته بندی های زیر 

باشد: 

     منظــم: در ایــن حالت، وجوه بر اســاس یــک جدول زمانــی توافق شــده، پرداخت 

می شود )به طور مثال روزی یک بار، هفته ای یک بار، یا ماهی یک بار(.

     مشــروط: این حالت زمانی است که موجودی حســاب پذیرنده به حداقل میزان 

مورد نیاز برسد )به طور مثال ۵۰۰ دالر(.  

     به  محض درخواست: منظور از این حالت، برداشتی است که فرایند انجام آن از 

سوی پذیرنده آغاز می شود.

هر برداشتی به صورت جداگانه انجام می شود؛ کارمزد ممکن است توسط اپراتور مالی 

)کارمزد ثابت( و مؤسسات بانکی )کارمزد تراکنش سنتی بین بانکی( مطالبه شود. هرچه 

فرایند پرتکرارتر باشد، هزینه ای که باید برای خدمات پرداخت شود نیز بیشتر خواهد بود. 
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شــرایط و ضوابط برداشــت اغلب به کشــوری که مؤسســه مالی در آن مستقر است، 

بســتگی دارد. گاهــی قوانین محلــی به مؤسســات مالــی اجــازه برداشــت پرداخت های 

تجمیع شده را صرفاً به حساب ها یا کارت های بانکی می دهند. در غیر این صورت، ممکن 

است وجوه به کیف  پول های الکترونیکی واریز شوند. 

پیش از آغاز پذیرش یک سیستم پرداخت، باید توصیه ارائه شده از سوی مدیر سیستم 

پرداخت درباره شــرایط و اقدامات مــورد نیاز برای انجام برداشــت را مرور کنیــد. برقراری 

ارتباط پذیرنده و آغاز کار می تواند مســتلزم مجموعه ای از اسناد باشد، اما ممکن است 

برای واریز وجوه، الزم باشد که اســناد تکمیلی دیگری در مورد شرکت و مؤسسان آن نیز 

ارائه شود؛ کاری که به معنای افزایش  هزینه های زمانی است. بهتر است پیشاپیش برای 

هر چیزی آماده بود.

شرایط برداشت به همان اندازه برای پذیرنده مهم است که میزان کارمزد اهمیت دارد. 

دلیل آن این است که پذیرنده بدون درک شرایط قادر به پیش بینی میزان واقعی دریافت 

وجوه برای به جریان انداختن دوباره آن نخواهد بود. از موضوع مســدود شدن وجوه نیز 

نباید غافل شــد. هرگاه سیســتم پرداخت بنا به برخی دالیل چنین نتیجه گیری کند که 

ممکن است فعالیت های یک شرکت مشکوک یا نقض کننده قوانین باشد، احتمال خطر 

مسدود شدن پرداخت های ورودی و میزان وجوه تجمیع شده در حساب آن وجود خواهد 

داشت؛ امری که می تواند آسیبی جدی برای شــرکت مربوطه به شمار آید. گفتنی است 

کشــمکش های حقوقیِ اختالفات حل نشــده با سیســتم پرداخت، ممکن است ماه ها 

ادامه داشته باشد.

احتمال مسدودســازی در هنگام انتقال وجوه پذیرنده به حســاب بانکی او نیز وجود 

دارد. بانک می تواند در صورت مشــکوک بودن به پرداخت کنندگان )اتفاقی که در اغلب 

تراکنش های مربوط به رمزارزهــا می افتد( از پذیــرش هرگونه پرداخــت ورودی جلوگیری 

کند. به همین دلیل پیش از آنکه میزان وجوه برداشتی زیاد شود، بهتر است به صورت 

مدیریت شده بخش هایی از وجوه را برداشت کنید. 

برداشــت وجوه از سیســتم اپراتور مالی، آخریــن مرحله از چرخه پذیــرش پرداخت از 

سوی پذیرنده است. وجوه، پیش از برداشت  از سیستم، در اختیار اپراتور قرار دارد. پیش 



از آنکه پول به موجودی حساب بانکی پذیرنده افزوده شود، تا حدی ریسک انجام نشدن 

این کار وجود دارد. نمونه های بسیاری را می توان ذکر کرد که برداشت  صدها هزار دالر از 

سیستمی مشابه پی پال، متوقف شده است. 

روش های دریافت

حساب بانکی
این روش برداشت، عمالً توسط هر مؤسسه مالی پشتیبانی می شود. تصور یک الگوی 

مالی مدرن، بدون اینکه بانکی به عنوان کانالی برای پرداخت های ورودی و برداشت درگیر 

نباشد، دشوار است. 

عالوه بر آنکه انتخاب کشــور محل تأسیس مؤسســه مالی اهمیت دارد، یافتن بانک 

مناسبی در آن کشور که از توانایی مرتفع ســاختن نیازهای کسب وکار پذیرنده برخوردار 

باشد نیز بســیار مهم اســت. گاهی ممکن اســت یک بانک به دلیل متعدد بودن حجم 

کاری اش قادر به انجام تعهداتش نباشد. اغلب، بنا به دالیل درون سازمانی، شمار قابل 

توجهی از پرداخت های مشتریان عادی پذیرفته نمی شود. برای مثال ممکن است یک 

بانک، طبق مقررات و به میزان کفایت با بیت کوین کار کند، در حالی که یک بانک دیگر 

آن را امری پرریسک دانسته و از آن پرهیز کند. 

ممکن است هنگام کار کردن بانک ها با ارزهاپیچیدگی هایی وجود داشته باشد. فردی 

که یک حساب ثبت شــده در تایلند دارد و منتظر انتقال بانکی مبلغی به دالر آمریکا به 

آن است، ممکن است ناگهان دریابد که مبلغ مربوطه به طور خودکار به بات )واحد پول 

تایلند( تبدیل شــده اســت؛ بنابراین اولین کاری که باید در مورد وجوه انــدک انجام داد، 

اقدام به برداشت است. 

از نظر فنی، برداشت فرایندی ساده است؛ یک انتقال بانکی معمولی که میان بانک های 

اپراتور مالی و پذیرنده انجام می شود. 

هنگام تعیین حساب در فرایند ثبت شرکت، باید با بانک بر سر کارمزد پرداخت های 

ورودی توافق حاصل شود. چنانچه بر اساس قوانین کشور محل ثبت، صرفاً امکان واریز 
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وجوه به حساب بانکی وجود داشــته باشــد، کارمزد پرداخت های ورودی در حجم باالی 

مبادالت، قابل توجه خواهد بود. این کارمزد معموالً از نوع ثابت است؛ به طور مثال ۲.۵ 

دالر برای هر تراکنش بین بانکی در داخل کشور. در پرداخت های فرامرزی، هزینه ها بیشتر 

خواهد بود و ممکن است کارمزد از ســوی هر دو بانک فرستنده و دریافت کننده مطالبه 

شود )برای مثال ۲۵ دالر برای هر تراکنش(.

هر انتقالی از حساب، در سوابق پرداخت های شرکت ذخیره شده و بر امتیاز آن )ارزیابی 

میزان ریســک( تأثیر می گــذارد. پذیرنده هــا به ســابقه پرداختی خوبــی در تراکنش های 

آینده با مؤسسات مالی نیاز دارند. هنگامی که پذیرنده بخواهد به ابزار پرداختی جدیدی 

مرتبط شــود، ممکن است از او خواســته شــود تا ســابقه پرداخت هایش را که از آن برای 

بررسی گردش مالی استفاده می شود، ارائه کند. حتی برخی ارائه دهندگان، از همکاری با 

شرکت هایی با گردش مالی کمتر از یک  میلیون دالر در ماه خودداری می کنند. 

از میان معایب برداشــت بانکی، بایــد به طوالنی بــودن مدت آن و همچنیــن باال بودن 

هزینه هــای مربــوط بــه دریافت هــای انــدک اشــاره کــرد. ممکــن اســت کل کارمزدهــای 

پرداخت شده برای انتقال وجوه اندک، درصد قابل توجهی را شامل شود. 

برداشت یا به عبارت دیگر، واریز وجوه به حســاب بانکی، ساده ترین و شفاف ترین راه 

اســت. پول در عمل می تواند به هر یک از بانک های جهان و به هر ارزی برداشــت شود. 

شفافیت این روش، سرمایه گذاری شــرکت و فرصت های اعتباری آن را ارتقا می بخشد. 

سایر سوابق پرداخت، به اندازه سابقه پرداخت بانکی اهمیت ندارند. این موضوع می تواند 

مبنای تصمیم گیری ها برای ســرمایه گذاری در کســب وکار پذیرنده، اعطــای وام به آن، یا 

تعیین رتبه کلی آن در هنگام عرضه اولیه سهام باشد. 

 کارت پرداخت
برای واریز مســتقیم وجوه بــه کارت پرداخــت، دو روش وجــود دارد؛ روش اول، انتقال 

وجوه به کارت آن بانکی اســت که با اپراتور مالــی همکاری می کنــد. روش دوم نیز انتقال 

وجوه به کارت هر بانــک دلخواه اســت.     اجازه دهید ابتــدا روش اول را مــرور کنیم. برای 

 مثال، سیستم پرداخت چینی علی پی، درخواســتی را به بانک صنعتی و بازرگانی چین



  )Industrial and Commercial Bank of China( کــه بزرگ تریــن بانــک تجــاری این 

کشــور اســت، ارســال می کند. چند تن از صاحبــان کســب وکار می خواهنــد مبالغی به 

سیســتم های پرداخت کارتی انتقال دهند. آنها می خواهند در آینده، از همین کارت ها 

جهت پرداخت های آنالین، خرید کاال از طریق ترمینال های سلف سرویس، یا برداشت 

پول نقد از عابربانک ها اســتفاده کنند. بانک در مورد شــرایط برداشت با مؤسسه مالی 

توافق می کند. یک کارت با هزینه پذیرنده )به طور مثال به میزان ۲۵ دالر( صادر شده و پول 

با کارمزدی مشخص به آن منتقل می شود.  

یکی از مزایای انتقال پول به کارِت بانِک عامل با سیستم پرداخت، انتقال سریع وجوه و 

امکان نقد کردن آنها از طریق دستگاه خودپرداز است. اما از معایب آن می توان به شرایط 

از پیش تعیین شده ای اشاره کرد که امکان اصالح آنها وجود ندارد. همچنین، کارمزد نقد 

کردن پول، اغلب باالتر از حد متوســط اســت و هزینه خدمات نیز ممکن است بر عهده 

صاحب کارت باشد.     

از زمان پیدایش روش دوم که عبارت از انتقال مســتقیم به کارت هــر بانک دلخواهی 

اســت، زمــان چنــدان زیــادی نمی گــذرد. ایــن روش، از نظــر حقوقــی، بــرای انتقال هــای 

بین المللــی با محدودیت هایــی روبه رو اســت، اما انتقال های درون کشــوری بــا این روش 

بدون اشکال است. برای مثال، پذیرنده ثبت شــده ای در اوکراین که از سیستم پرداخت 

»مانی ایکس وای« )MoneyXy( اســتفاده می کنــد، می تواند انتقال به هــر کارتی را که از 

ســوی یک بانک اوکراینی صادر شده باشد، درخواســت کند. درخواست او صرف نظر از 

اینکه صادرکننده کارت، کدام بانک بوده، مورد پذیرش قرار گرفته و اقدامات مربوط به آن 

انجام خواهد شد. 

یکی از مزایای این روش، برخورداری از استقاللی نسبی برای برگزیدن بانک صادرکننده 

کارت به منظور برداشــت اســت. با این حال، این موضوع، همه کارت ها و همه کشورها را 

شــامل نمی شــود. در بیشــتر موارد، انجام این روش برای پذیرنده های محلــی و پول های 

محلی صادق است. 

یک روش دیگر، انتقال وجوه به حساب بانکی مرتبط با کارت است. به هر شماره کارت، 

یک حســاب در بانک اختصاص داده شده اســت. این حساب ممکن اســت هر دو نوع 
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حساب انباشته )حسابی با اضافه شدن دوره ای سود به مبلغ اصلی( و حساب شخصی 

برای هر صاحب کارت باشــد. هر فــرد می تواند با اســتفاده از این روش، وجــوه را از طریق 

ابزارهای برداشت سنتیِ بانکی به هر کارتی منتقل کند. سیستم پرداخت، با اعالم شماره  

PAN  یــک انتقال بانکی انجــام می دهد. بانک پذیرنــده نیز به  نوبه خود، حســاب کارت 

دریافت کننده را از طریق همین شماره، شناسایی می کند. 

برنامه زمانی برداشت یا به عبارت دیگر انتقال مبلغ به کارت پرداخت، شباهتی کلی به 

فرایند انتقال بانکی دارد. اگر بانک های ارسال کننده و دریافت کننده در منطقه زمانی یا 

محدوده جغرافیایی یکسانی باشند )به طور مثال در اتحادیه اروپا(، در آن صورت سرعت 

انجام فرایند باالتر خواهد بود. هزینه برداشت، اغلب ترکیبی است؛ کارمزد ثابت به  اضافه 

کارمزد درصدی. به طور معمول، درصد کارمزد بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد به  اضافه ۰.۵ تا ۱ دالر 

برای هر تراکنش است. 

انتقال وجوه به کارت، برای پرداخت های پذیرفته شده کاری تقریباً آسان و راحت است. 

پول موجود در کارت را می توان در هر جایی مورد استفاده قرار داد؛ برای پرداخت خدمات 

میزبانی سرور، تبلیغات، اتصال اینترنتی، یا تلفنی. این روش برای کسب وکارهای کوچک 

ایده آل است. 

معایــب انتقــال وجــوه بــه کارت بــه محدودیت هــای وضع شــده توســط قانون گــذاران 

بازمی گردد. به دلیــل این محدودیت ها، انتقال مســتقیم وجوه به کارت، فقــط با ارزهای 

محلی و برای پذیرنده های محلی و به مقادیر کم )تا ســقف ۱۰۰۰ دالر( مجاز اســت. برای 

دریافت در غیر موارد ذکرشده، وجوه به حساب بانکی مرتبط با کارت پرداخت انتقال داده 

می شود. در اتحادیه اروپا، ارائه خدمات برای انتقال به هر کارتی از بانک های اروپایی آغاز 

شده است. با این حال، باید گفت این کار هنوز در مراحل اولیه اجرا قرار دارد.

انتقال وجوه به کارت، مناسب ترین گزینه برای شرکت های خصوصی دارای پرداخت های 

متعدد از یک کارت است. برای مثال، پذیرنده می تواند کارت را به یک ارائه دهنده خدمات 

سرور متصل کرده و هزینه این خدمات را به صورت خودکار از وجوه دریافت شده پرداخت 

کند. هر شــرکت خصوصی باید بداند که از فرصتی برای ایجاد برنامه های کارتی پرداخت 

حقوق کارکنان و واریز کردن مستقیم حقوق و دستمزدهای آنان به کارت هایشانـ  صرف نظر 



از اینکه کارت های مربوطه متعلق به کدام بانک ها هستندـ  برخوردارند. 

 کیف پول الکترونیکی
یک گزینــه برای برداشــت بانکی، انتقــال وجوه به کیف هــای پول الکترونیکی اســت. 

این روش تقریباً توســط همــه تجمیع کننــدگان پرداخــت )payment aggregators( و 

سیستم های پرداختی که با سیستم های دیگر شراکت دارند، پشتیبانی می شود. برای 

 )Qiwi( »کیوی« ،)Yandex.Money( »مثال وب مانی از انتقال پول به »یاندکس مانــی

و »پی پال« پشــتیبانی می کند. مشــتری می تواند ۱۰۰ دبلیــو ام زد )پول پذیرفته شــده در 

 WMZ سیستم وب مانی که هر واحد آن برابر با یک دالر آمریکاست و به  اختصار به آن

می گویند( برابر با ۱۰۰ دالر آمریکا را انتقال دهد، اما پس از کسر کارمزد برداشت، ۹۵ دالر 

را در حساب خود ببیند؛ چراکه سیستم های پرداخت، به توافق مشترکی دست می یابند 

و پس از پایان کار با هم تسویه می کنند. 

پذیرنده نیاز دارد که کیف پول فعالی را در سیســتم داشــته باشــد تا وجوه به آن واریز 

شــوند. پول یا به صــورت خودکار )و فوری( ارســال می شــود یــا آنکــه اپراتور پــردازش آن را 

به صورت دستی انجام می دهد )فرایند مربوطه زمان بسیار کمی می برد(.

هــر کیــف پولــی بــا محدودیت هایــی داخلــی بــرای پذیــرش وجــوه روبه روســت؛ 

محدودیت هایــی در میــزان وجــوه و تعــداد تراکنش هــا. در صــورت فراتــر بــودن از ایــن 

محدودیت ها، سیستم می تواند تراکنش را پیش از بررسی شدن توسط یک متخصص 

ضدتقلب یا نهاد نظارتی، متوقف یا معلق کند. 

کارمزد، عبــارت از درصــدی از وجــه انتقالی که بــه اپراتــورِ »برداشــت کننده« یا همان 

»انتقال دهنده« پرداخت می شــود. گاهی، کارمزد سیســتم پرداختی کــه انتقال وجه را 

می پذیرد، جداگانه مطالبه می شود. در صورت سروکار داشتن با پول های محلی در درون 

یک کشــور، میزان کارمزد می تواند بســیار اندک و در حدود ۰.۵ تا ۱.۵ درصد باشــد؛ در 

صورتی که کارمزد انتقال وجوه به سیستم های پرداخت بین المللی که با ارزها و کشورهای 

دیگر کار می کنند، ممکن است به پنج درصد یا حتی باالتر نیز برسد. 

یکی از مزایای این روش، سرعت باالی آن است. تراکنش، در این روش تقریباً به صورت 
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آنی اتفاق می افتــد. پذیرنــده می تواند پــول را بالفاصله دریافــت و در همــان لحظه مورد 

استفاده قرار دهد. در مقابل، عیب عمده آن، باال بودن هزینه برداشت در سیستم های 

پرداخت بین المللی است. 

انتقال وجوه به کیف پول، اغلب مناســب عرضه کنندگان کاالها و خدمات دیجیتالی 

اســت. البته منظور این نیست که پذیرنده های ســنتی نباید از آن اســتفاده کنند؛ بلکه 

برعکس، به کارگیری این روش می تواند به آنها امکان دهد وجوه خود را بســیار ســریع تر 

دریافت کنند. 

مبادله کنندگان ارزهای دیجیتالی
آن دســته از ارائه دهندگان خدمات مالــی که اجازه مبادله واحدهایی از سیســتم های 

متفاوت پرداخــت را دارند، مبادله کننــدگان یا صرافــان ارز دیجیتالی نامیده می شــوند. 

فهرستی از امضاهای ارزهای دیجیتالی متفاوت را می توان در jsons.info مشاهده کرد. 

تبدیل یک ارز از طریق عملیات های خریدوفروش، فراهم شدن امکان انتخاب ارز ورودی 

و خروجی )incoming and outgoing currency( و به نمایش گذاشــتن نرخ تبدیل و 

کارمزد هر تراکنش انجام می شود. 

هر فردی می تواند در صــورت تمایل با تکیه بر امــکان تبدیل ارز، به  گونه ای ســودآور و 

ســریع با سیســتم های مختلف پرداخت کار کند. به طور مثال، می تــوان میان کیف پول 

کیوی و یاندکس مانی تبادلی سریع انجام داد. می توانید وجوهی را از کیف پول کیوی خود 

به کیف پول کیوی صرافی ارســال کنید و ســپس صرافی آنها را به کیف پول یاندکس تان 

ارســال می کند. به این ترتیــب، پول به کمــک یک واســطه، از یک سیســتم پرداخت به 

سیستم پرداخت دیگر منتقل می شود. 

ذخیره یک ارز مشخص در کیف پول صرافی معموالً به صورت پویا تغییر می کند. اگر 

صرافی ۱۰۰ دالر بفروشد، ذخیره دالری اش به همین اندازه کاهش می یابد و اگر ۱۰۰ دالر 

بخرد، به همین میزان بر ذخیره دالری اش افزوده می شود. ذخیره پول، برای تراکنش های 

اندک در نظر گرفته شده اســت. از آنجا که صرافی ها اغلب زیر ســایه تهدید هک شدن 

قرار دارند، ذخایر اصلی در کیف های تجاری نگه داشته می شوند و تنها مقداری از آنکه 



برای دادوستدهای روزانه مناسب باشد، به حساب پذیرنده اضافه می شود. برای تبدیل 

مقادیر زیاد، باید با بخش پشــتیبانی مشــتریان تماس گرفت. ممکن است نرخ تبدیل 

به صرفه تری پیشنهاد داده شود.

میزان نرخ تبدیل بیش از هر چیز به روابط میان سیستم ها بستگی دارد. حتی در برخی 

نمونه ها، اختالف و تضاد میان برخی سیستم های پرداخت دیده شده که انجام عملیات 

توسط صرافی های رسمی ارز نیز ممنوع اعالم شده است. چنین چیزی باعث ایجاد شوک 

موقتی و مسدود شدن خدمات می شود. به همین دلیل، آن سیستم ها مجبور شده اند 

که با هم توافق کرده و تبادل داخلی را به طور مستقیم و بدون حضور هیچ واسطه ای انجام 

دهند. صرافی های خارجی نیز اجازه کار با آن ارزها را به دست آورده اند. 

صرافی ها نه تنها  ارزهــای الکترونیک را مبادله می کنند؛ بلکه گاهــی ارزهای فیات را از 

مشتریانی که از کارت های پالستیکی استفاده می کنند، می خرند یا به آنان می فروشند و 

وجوهی را برای پول های الکترونیکیِ فروخته شده به حساب بانکی واریز می کنند. از نظر 

رگوالتور، اینها اغلب اقداماتی »خاکستری« هستند. برای تراکنش های کوچک، صرافی ها 

کار با پول نقد را پیشنهاد می دهند. برخی از آنها دفترهایی دارند که در آنها افراد می توانند 

با پول نقد مراجعه کرده و وجوهی را به یک کیف الکترونیکی اضافه یا مقدار دلخواهی را 

از سیستم پرداخت به این کیف واریز کرده و در مقابل، پول نقد دریافت کنند.   

صرافی ها را باید با دقت انتخاب کرد. باید از انتخاب صرافی هایی که در صدر فهرست 

صفحه نتایج جست وجوی گوگل قرار می گیرند، خودداری کرد؛ زیرا با آنکه ممکن است 

نرخ های تبدیــل جذابی را پیشــنهاد دهند، ولــی در عین حال، اعتبار و حســن شــهرتی 

نداشته باشند. ممکن است قربانی یک کالهبرداری ارائه خدمات یک روزه شوید؛ مبالغی 

پول به دست آورید و سپس بدون برداشت آنها، ناگهان ببینید که غیب شده اند. 

برای مشاهده وضعیت صرافی ها و حجم ذخایرشان، می توان به برخی ارائه دهندگان 

خدمــات رصــد )Monitoring services( اتــکا کــرد )برای کشــورهای اســتقالل یافته از 

اتحــاد جماهیــر شــوروی و اروپای شــرقی می تــوان فهرســتی از مبادله کنندگان مشــهور 

را در وب ســایت بســت چینج )Bestchange.ru( مشــاهده کــرد(. هنــگام انتخــاب هــر 

مبادله کننده ای، بررسی سطح تجاری آن توصیه می شود. هرچه سطح تجاری باالتر باشد، 
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به این معنی است که صرافی زمان بیشــتری صرف کار روی بازار کرده و در نتیجه بیشتر 

می توان به آن اعتماد کرد. وب سایت نوپا اما قابل اتکای »ای استاندارد« )Estandard( که 

رصد صرافی ها و نرخ های تبدیل را انجام می دهد، منبع اطالعاتی خوبی به شمار می آید. 

یکی از مزایــای تبدیل ارز، برخــورداری از فرصت تبدیل یک ارز به دیگــری، بدون واریز 

وجوه به حســاب بانکی اســت که در نتیجه آن، هزینه هــای زمانی و پولی هــر تراکنش به 

میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. برای کسب وکارهای فردی، این روشی مناسب 

جهت نقد کردن پول است. 

یکی از معایب مبادله کنندگان دیجیتالی، محدودیت هایی است که در انجام امور دارند. 

آنها به ندرت دفاتر نمایندگی در کشورهای مختلف دارند، فعالیت هایشان همیشه توسط 

قوانین مالی تنظیم نمی شود و از نظر قانون، در منطقه خاکستری قرار دارند. 

مبادله کنندگان پول های دیجیتالی همچنــان برای مدتی طوالنی به عنوان واســطه به 

فعالیت خود ادامه خواهند داد. مادامی که ارزهای دیجیتالی وجود داشته باشند، تقاضا 

برای تبدیل و تبادل فوری آنها نیز وجود خواهد داشت. با ظهور رمزارزها، ضرورتاً گونه های 

جدیدی از ارزها و خدمات در صرافی ها اضافه شدند. 

5. محدودیت ها
هــر یــک از ابزارهــای پرداخــت، محدودیت هــای خــودش را دارد. محدودیت هــای 

پرداخت ها ممکن اســت این موارد را شــامل شــود: تعداد مشــخصی از تراکنــش در هر 

روز، مقدار مشــخصی از تراکنش، نــوع ارز یا نوع تراکنش )پاپ آپ، پرداخت، برداشــت( 

و ســطح اختیار مشــتری. می تــوان محدودیت ها را، هــم برای واســطه مالــی ارائه دهنده 

خدمات به پرداخت کننده و هم برای پذیرنده اعمال کرد. هیچ دستورالعمل جهانی برای 

مرتفع ساختن تمام مشــکالت مربوط به محدودیت ها وجود ندارد؛ بلکه برای هر الگوی 

کسب وکاری باید محدودیت های خاص آن را در نظر گرفت.

 محدودیت های پذیرنده 
نوع کســب وکار ممکن اســت تعیین کننــده محدودیت هــای پذیرنده باشــد. از جمله 



ممکن است محدودیت های بیشتری برای گروه کسب وکارهای پرریسک در نظر گرفته 

 شود. عامل تعیین کننده دیگر می تواند کشور محل ثبت باشد. اگر پرداخت در درون یک 

کشور )به طور مثال دانمارک، مکزیک، یا کانادا( یا منطقه پولی )اتحادیه اروپا( انجام شود، 

مشتریان با محدودیت های به مراتب کمتری مواجه خواهند بود. 

طیفی از کســب وکارها وجود دارند که ممکن اســت در یک کشــور، محدود یا ممنوع 

اعالم شــوند. برای مثال جمهوری چک و آلمان، قمار را مجاز دانســته اند؛ در صورتی که 

لهستان )که مانند دو کشور دیگر عضو اتحادیه اروپاست(، آن را ممنوع اعالم کرده است. 

اگر شرکتی بخواهد در این کشور در کسب وکار قمار فعالیت کند، ممکن است در انتخاب 

بانکی که حاضر به انجام پرداخت هایی در این زمینه باشد، با مشکل مواجه شود. 

قمار که کازینوها، شــرط بندی ها و بخت آزمایی ها را شــامل می شــود، در اتحادیه اروپا 

فعالیتی تقریباً پذیرفته شده است و همه آنها در وب قابل خریدوفروش هستند. این در 

حالی است که در کشورهای عربی )اسالمی( انجام چنین کارهایی ممنوع است. در برخی 

کشورها، ارائه خدمات پزشکی از راه دور منع قانونی دارد. ارائه خدمات واسطه گری مالی 

نیز ممکن است در برخی کشورها ممنوع باشد. در این مورد، یک قانون واحد برای تمام 

ایاالت کشور آمریکا وجود ندارد. قوانین ایالت کالیفرنیا با قوانین حاکم در ایالت دالور یا 

واشنگتن متفاوت است. اگر پیش از آغاز فعالیت، قوانین را به  اندازه کافی بررسی نکرده 

باشید، ممکن است برای دریافت وجوه با مشکالتی مواجه شوید. 

اگر مدیران شرکت ها در انتخاب کشور هدف دقت الزم را نکنند و به نکات این چنینی 

توجه نکنند، ممکن است حتی در صورت وجود مشتریان پروپاقرص برای خرید خدمات 

در تمام طول سال، با مشکالت بزرگی مواجه شده و سرمایه خود را از دست بدهند.  

باید کشوری انتخاب شود که کسب وکار مورد نظر در آن ممنوع نیست. در صورت وجود 

هر گونه تردیدی، بهتر است یک درخواست رسمی به یک دفتر اسناد رسمی یا ارائه دهنده 

خدمات حقوقی تسلیم کرد. هرچند، حتی اگر منعی قانونی وجود نداشته باشد، به این 

معنی نیســت که بانک مورد نظرتان در داخل کشــورِ خودش با محدودیت هایی روبه رو 

نباشد. شکل تأسیس و انتخاب کشور گاهی بسیار تعیین کننده است. اغلب در کشور 

مبدأ، امکان تکمیل شدن مراحل نظارتی وجود نداشته و به همین دلیل، خدمات پرداخت 
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پذیرفته نمی شود. 

محدودیت های مناســبی برای ســطوح مختلف کیف های الکترونیکــی در نظر گرفته 

می شود. برای مثال، در وب مانی، طیفی از مدارک برای تأیید وضعیت پذیرنده وجود دارد. 

بر اساس یکی از مدارک اصلی، صاحب آن می تواند از طریق انجام پرداخت ها، پاپ آپ ها 

و انتقال هایی صرفاً به افراد، با کیف پول کار کند. مدرک رسمی دیگری نیز وجود دارد که 

برای به دست آوردن آن، افراد باید اسناد هویتی خود را ارائه کنند. در این باره، محدودیت ها 

بر تراکنش هــای یادشــده چندین برابر افزایــش می یابد. مــدارک دیگری نیز هســتند که 

پذیرنده و اپراتور پرداخت را ملزم به امضای یک قرارداد می کنند. مدارک تخصصی ویژه ای 

نیز وجود دارند که بر اساس آنها می توان از طریق APIها، تراکنش های ورودی و خروجی 

را انجام داد. این گونه مدارک، اغلب توسط واسط های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. 

هر نهاد مالی سطح مشــخصی از محدودیت ها را دارد. این ســطح می تواند بر اساس 

ریســک های ذاتی که در محیط پرداخت هــای الکترونیکــی فراوان اند، باال یــا پایین رود. 

هک شــدن سیســتم های فناوری اطالعــات، درز کردن اطالعــات مربوط به مشــخصات 

مشتریان، مورد دستبرد واقع شدن وجوه، یا انجام پرداخت های غیرقانونی، نمونه هایی 

از این ریسک ها هستند. در مورد پرداخت های غیرقابل استرداد، بازگرداندن پول تقریباً 

نشدنی است؛ زیرا ممکن است به کیف های ناشناس راه یافته و به صورت آنی برداشت 

شود.  

 محدودیت های مشتری
باید پیش از آغــاز عملیات فــروش، از محدودیت های اپراتــور مالی آگاه شــد. پذیرنده 

وظیفه دارد مشــتریان را از محدودیت های احتمالی آگاه ســازد. اگر مشتری با مشکلی 

مواجه شود، پذیرنده باید ظرف زمان مشخصی راه های مرتفع شدن آن را پیشنهاد دهد. 

در بیشتر موارد، در صورتی که مشتری در زمان مناسب مشکل را شناسایی کند و گام های 

درســتی برای حل آن بردارد، می تواند به نتیجه برســد و امکان پرداخت مجــدد را فراهم 

سازد. 

اغلب، مشتریان با مشکالتی مواجه می شوند که علل آنها را نمی دانند. سیستم های 



پرداخت، برای پرداخت های خروجی محدودیت های روزانه اعمال می کنند. در کارت های 

بانکی، محدودیت ها از سوی بانک، تعیین شده و توسط مشتری قابل تنظیم هستند. 

برای مثال، میزان پرداختی که باید انجام شود، ممکن است ۱۰۰۰ دالر باشد؛ در صورتی 

که محدودیت روزانه اعمال شده از سوی بانک صادرکننده، پرداخت حداکثر ۲۵۰ دالر در 

روز باشد. اگر مشتری کارت معتبری در اختیار داشته باشد، اما پرداخت مسدود باشد، 

عصبی و پریشان احوال شده و ممکن است از خرید صرف نظر کند. به همین دلیل، باید 

درباره چگونگی رفــع محدودیت ها بــرای مبلغی مشــخص در تنظیمات بانکــی آنالین، 

آموزش های الزم به مشــتری داده شــود. او همچنیــن می تواند از طریق تمــاس تلفنی، از 

بانک بخواهد محدودیت را به طور موقت بردارد. گاهی خود بانک انجام یک تراکنش به 

مبلغ باال را تعلیق می کند، اما پس از برقراری تماس با مشــتری، اجــازه می دهد تراکنش 

انجام شود. 

در وب ســایت www.bscn.nl نام برخی کشــورهای توســعه نیافته جهان سوم مانند 

سومالی یا افغانستان دیده می شود که ثبت حساب های شرکتی در آن کشورها ممنوع 

است، اما به نحوی می توان پرداخت هایی را از آنجا دریافت کرد. این، موضوع حساسی 

بــرای اپراتورهای مالی اســت. محدودیت های اعمال شــده در پذیــرش پرداخت ها اغلب 

بر فعالیت سیســتم های پرداخت های بین المللی تأثیر می گذارند. تقریباً همیشــه، هر 

کشوری واسطه های مالیِ محلی خود را برای کمک به پذیرنده ها جهت ارائه خدمات به 

مشــتریان دارد. در برخی موارد، این محدودیت ها یک بازار گوشه ای )niche( در اختیار 

کسب وکارهای محلی قرار می دهد. 

6. جمع بندی
فناوری های پرداخت، به  سوی تسویه غیرنقدی پیش می روند. با این حال در این زمینه، 

ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز، در دولت ها، واســط های مالی و شرکت ها، سال ها زمان 

خواهد برد. در بســیاری از کشــورها، پرداخت های نقدی هنــوز به وفور انجام می شــوند؛ 

موضوعی که مزایای روش هــای بــه روزِ کار با پول را تحت الشــعاع قرار می دهــد. حتی در 

اتحادیه اروپا، ۷۵ درصد پرداخت ها هنوز به صورت نقدی انجام می شود. 
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دولت ها که به مزایای قابل توجه خدمات مالی نوین پی برده اند، در تالش اند تا اقتصاد 

بدون پول نقد را فراگیــر کنند. پرداخت های غیرنقدی، هزینه نگهداری زیرســاخت های 

پولی را برای دولت هاـ  که صادرکنندگان )منتشرکنندگان( عمده پول به شمار می آیندـ  تا 

حد زیادی کاهش می دهد. تمایل اقتصاد، به شــفاف بودن، کاربردی بــودن و پایدار بودن 

است. 

نسلی از فناوری های نوین پرداخت شامل پرداخت یک کلیکی، پرداخت آنی، پرداخت 

موبایلی، پرداخت انبوه )جمعی( و پرداخت مرحله ای پدیدار شده که تراکنش ها در آنها 

دیجیتالی و حسابداری و مدیریت نیز اتوماتیک شده اند. شایان ذکر است که تحلیل رفتار 

مشتری و اجرای هوش مصنوعی می توانند با کمک برخی فناوری های بیومتریک، در آینده 

نزدیک به استانداردهای جدیدی در حوزه پرداخت تبدیل شوند. نوآوری های جدید، به 

افراد، ساده ترین و منعطف ترین روش های کار با پول؛ به شرکت ها، کانال های ارزان، معتبر 

و در عین حال ســاده ای برای اخذ وجوه و به هوش تجاری، ضمانتی برای جریان داشــتن 

دیتای همواره در حال افزایش را هدیه کرده اند.


