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 چکیده 

های اخیر قابل توجه است و هم راستای آن بازار الکترونیک نیز یک نیاز ر سالگسترش تبادالت مالی بصورت الکترونیکی د

آید. از این رو، نبود پول الکترونیکی که توانایی کسب اعتماد بازار الکترونیک ایران را داشته باشد مهم کشور به حساب می

شتوانه واقعی و حقیقی است و چه بسا این امکان شود. اعتماد بازار الکترونیک ایران به پول الکترونیکی نیازمند پاحساس می

های الکترونیکی باشد تواند سرویسقرار داد. این خدمات می "خدمات الکترونیکی"وجود دارد که پشتوانه پول الکترونیکی را 

 گیرد.میکه بشکل معمول و کاربردی مورد مصرف قرار 

افزایش رضایت مشتریان و همچنین امکان سودآوری ارائه  شود که در پی آن چگونگیدر این مقاله مدلی پیشنهاد می

-ای از تامین کنندگان خدمات الکترونیک را شامل میدهد. مدل پیشنهادی، شبکهدهندگان خدمات الکترونیک را نشان می

گر عالوه بر جذب افزاید. این شبکه از تامین کنندگان، در کنار یکدیشود که بطور پویا به توانایی تولید پول الکترونیکی می

آورند. پویایی پشتوانه پول الکترونیکی اعتماد مشتریان بازار الکترونیک بستری را برای افزایش ارزش پول الکترونیکی فراهم می

شود. در مدل مطرح شده منفعت مشتریان بازار الکترونیک و در مدل پیشنهادی باعث عدم رکود ارزش پول الکترونیکی می

شود و عالوه بر سهولت تبادالت مالی بصورت الکترونیکی، سودآوری مات الکترونیک با هم فراهم میتامین کنندگان خد

 دوطرفه نیز مطرح است.

ای به عنوان یک نمونه مشخص از خدمات الکترونیک را نشان نمونه موردی؛ شبکه مخابراتی کشور گستردگی و جایگاه ویژه

نه خدمات قابل ارائه توسط اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یک نمونه موردی بررسی دهد. در این مقاله تولید پول با پشتوامی

 شود.آن برای اپراتورهای تلفن همراه مطرح می ین پول الکترونیکیشود و دالیل استقبال مشتریان از امی

 eMoneyپول الکترونیک، پول دیجیتال، پول مجازی،  کلید واژه:
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 قدمهم -1
گذرد، خلق پول الکترونیکی است. ترکیب از ظهور آن در صنعت بانکداری نمیتی که مدت زیادی التحو یکی از مهمترین

انتقال پول  ها و مؤسسات اقتصادی در نقل ودر این میان، نقش بانک یطبیعبطور آغاز شد.  1791ونیک از سال تجارت و الکتر

های علمی و تحقیقاتی به جنبه عالوه برهای تجاری خود را  اینترنت قابلیت 1771بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 

جدی خود را برای استفاده  تالشها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که  نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک

سرعت  ت. سپس بهآنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی اس تالشمحصول . کار انداختند هرچه بیشتر از این جریان به

با توجه به . شمار برود های بانکداری و اقتصادی به تواند بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتمشخص شد که اینترنت، می

آغاز شده و شاید ، 1771ل الکترونیکی از اواسط دهه و ارتباطات، گسترش استفاده از پو اطالعاتوری آپیشرفت روزافزون فن

وسیله  همین جهت هرچند که معرفی پول الکترونیک در ابتدا به را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید. بهبتوان دوره کنونی 

 ای به نقش و جایگاه آن در سیاستهای فناوری انجام شد، اما پس از مدتی با توجه به گستره آن، بانکداری توجه ویژه شرکت

و فرایندها و  تدریج گسترش یافت ت، پرداخت الکترونیکی بهالبادرغم اهمیت پول نقد در م به .[6] های پولی مبذول داشت

های مالی و بانکی های جدیدی را برای بازیگران بخشفرصتپرداخت الکترونیکی  .سنتی بانکی و مالی را متحول نمودعملیات 

 [.9] وری و کاهش هزینه عملیاتی شده استو باعث ارتقای رقابت و بهره کرد ایجاد

یکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل پول الکترون

نشر گسترده پول الکترونیکی، آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و  ت.الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده اس

الکترونیکی بر عرضه پول، سیاستهای پولی و بانک مرکزی ترین اثر گسترش استفاده از پول  اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم

 گذاری کرده است های جدید اقتصادی را هدفایجاد نسل کاالتوسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و  اختصاص دارد و در ادامه با

ارد که پول الکترونیکی ا توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس ومسکوک، این امکان وجود د. ب[19]

گذاری پولی،  های سیاست به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب، موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه

نتایج ارزیابی آثار گسترش . ل آن با خطر مواجه شودالات نظام مالی و به ویژه استقها، ثبنظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت

دهد که نشر گسترده پول الکترونیکی، اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت الکترونیکی بر اقتصاد ایران، نشان می کاربرد پول

های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش کنترلی بانک مرکزی و سیاستهای پولی خواهد داشت. البته واکنش

از نظر اقتصادی، مهمترین اثر گسترش . ترونیکی بر اقتصاد داردبسیار مهمی در چگونگی تأثیرگذاری گسترش کاربرد پول الک

آثار گسترش کاربرد پول . شودهای پولی و بانک مرکزی دیده میاستفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست

اقتصادی  کالنری گذا تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاستهای پولی، از آن جهت مهم است که میالکترونیکی بر سیاست

اگر چه در فرآیند . [8] ها را کاهش دهددولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت

اما در  ،های مختلف عرضه شده اندهـای پول الکترونیکی با ویژگیانواع بسیار متفـاوتی از فـرآورده ،توسعه پول الکترونیکی

گسترش تبادالت مالی بصورت  .های پول بانک مرکزی لحاظ گرددهمه ویژگی ،شده است تا حداقلطراحی همه آنها سعی 

آید. از های اخیر قابل توجه است و هم راستای آن بازار الکترونیک نیز یک نیاز مهم کشور به حساب میالکترونیکی در سال

شود. اعتماد بازار ونیک ایران را داشته باشد احساس میاین رو، نبود پول الکترونیکی که توانایی کسب اعتماد بازار الکتر

الکترونیک ایران به پول الکترونیکی نیازمند پشتوانه واقعی و حقیقی است و چه بسا این امکان وجود دارد که پشتوانه پول 

شکل معمول و کاربردی های الکترونیکی باشد که بتواند سرویسقرار داد. این خدمات می "خدمات الکترونیکی"الکترونیکی را 

با توجه به مطالب گفته شده در این پژوهش به ارائه مدلی برای تحقق پول الکترونیکی در ایران با گیرد. مورد مصرف قرار می

 شود.پرداخته میپشتوانه ارائه خدمات الکترونیکی 
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 مبانی نظری: -2

 مفهوم و تعریف پول الکترونیکی -1-2

افزار  الکترونیکی روی یک ابزار فنی )کارت، نرمه شد ول الکترونیکی را ارزش پولی ذخیره( پدیمیال 1778) بانک مرکزی اروپا

عنوان جانشین الکترونیکی پـول   از پول الکترونیکی به( میالدی 2111)کروگر  .[18] کندو ...( جهت عمل پرداخت تعریف می

 های موجود در حافظه رایانه که دارای ارزشی برابـر بـا   بیت" صورت . تعریف کاملتر پول الکترونیکی به[17] نقد نام برده است

 [.21] ارزش نقد است

-یی است که مـی الکترونیکی فناور آنچه تا به حال در تعریف پول الکترونیکی مورد توجه قرار نگرفته، این موضوع است که پول

هـای   برای مثال کارت[. 21] همراه قرار بگیرد هایشیافزار یا در هر وسیله و ابزار دیگر مانند گو تواند در یک کارت یا یک نرم

 .جمله ابزار پرداختی هستند که در آنها از فناوری پول الکترونیکی استفاده شده است ذخیره ارزش یا کیف الکترونیکی از

صـورت   بتوانـد بـه  ذخیـره شـده،    اطالعاتپول الکترونیکی عبارت است از هر رسانه، ماده، ابزار یا سیستمی که از طریق انتقال 

 E-Cash - Digital رپول الکترونیکـی در زبـان انگلیسـی بـا کلمـاتی نظیـ       .[6]الکترومغناطیسی عمل پرداخت را انجام دهد 

Money   وMoney -E  پول غیرقابل لمس، پول رقمی و پول الکترونیکیاطالعاتپول بر پایه »ر یدر فارسی با عباراتی نظو ،» 

هـای موجـود در حافظـه رایانـه، کـه دارای      ل الکترونیکی از لحاظ ساختاری، عبارت است از بیـت شناخته شده است. هویت پو

 [.7]ارزشی برابر با ارزش پول نقد است 

ق اینترنت، تغییـر نحــو   ظام نوین پرداخت بازرگانی از طریمفهـوم جدیـد پـول جیبی، آغاز نه لکترونیکی احتماالً بـه ارائپول ا

مـد. کـاربرد پـول    انجاویی مـی و دگرگونی بنیـادین انتقال وجـوه از طریــق خطـوت تلفـن و امـواد رادیـ      دولـت هـایپرداخت

ستر  متنوعی از خدمات جدید و تغییر نحو  ارائة خدمات قدیمی را در خرد و بـا حجم زیاد ، عرضـة گامالت الکترونیکی در مع

کننـدگان   دان مـورد توجــه مصـرف  ای برخـوردار نبوده و چنستردهگ انواع پول الکترونیکی از مقبولیت پی دارد. با وجود این،

 [.11] ، حریم خصوصی و ... استایی پیرامـون امنیتهینود نگراجه است. دلیل این امر وقرار نگرفت

هـای  کـارت د: پول الکترونیکی مبتنی بر توان به دو دسته تقسیم کرپول الکترونیکی را از نظر فنی میهای به طور کلی فرآورده

های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت ای )پول مبتنی بر شبکه(. فرآوردهافزارهای رایانههوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم 

پرداخـت از   ،باشند. عالوه بر ایـن ، قابل استفاده میمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت های هوشمند قابلیت شارژ

های تک منظوره عادی که به ها را از کارت، این نوع پولازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. دو ویژگی نخستنی ،طریق آنها

هـای  ، آنهـا را از کـارت  کنـد و ویژگـی سـوم   اند متمایز میک سری کاال و خدمات خاص صادر شدهطور موردی یا برای خرید ی

هـای بـا ارزش کـم در    ، برای تسـهیل پرداخـت  های این نوع پولفرآوردهطور کلی می توان گفت که  نماید. بهبدهی متمایز می

 ،هـای هوشـمند  ای پول الکترونیکی مبتنی بر کارتهرود که فرآوردهبنابراین انتظار مید. امالت خرد رو در رو طراحی شده انمع

 هـای مسـتقیم کـاهش دهـد.    اخـت هـای بـدهی را بـرای پرد   از کـارت استفاده  ،استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر

های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنـی پرداخـت   های پرداخت و کارت، کارتهمچنین به احتمال زیاد استفاده از چک

یی پرداخـت و  ای نیـز توانـا  ونیکی مبتنی بر نرم افـزار رایانـه  های پول الکترفرآورده .[22] های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد

به ویژه اینترنت را دارند. این نوع از طریق کاهش هزینـه هـای مبـادالتی )بـه واسـطه       ،های کامپیوتری طریق شبکه دریافت از

هـای  تقاضـای سـپرده   ،های یـادگیری ها و کشـورها( و نیـز سـرریز   ، بانکهانتقال پول میان انواع مختلف حسابتسهیل نقل و ا

 [.11] هد داددیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش خوا
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 [.12] شودبندی به دو نوع تقسیم می پول الکترونیکی در یک تقسیم

ی آن درباره هویت مالک آنها بوده و هویت دارنده اطالعاتیپول الکترونیکی شناسایی شده؛ این نوع پول الکترونیکی، حاوی 

 .پذیر است ه امکانشناسایی است. قابلیت استفاده از این پول در دو روش پیوسته و ناپیوست لقاب

اش را ؛ این نوع پول دیجیتالی، خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده(بدون نام و نشان)پول الکترونیکی غیر قابل شناسایی 

 بر دارد و از این لحاظ، درست مانند پول کاغذی سنّتی است.  در

را خرد نمود و بـا توجـه بـه ایـن      توان آنی میراث چقی گذاشتن هیکه پول دیجیتالی از حسابی برداشت شد، بدون با هنگامی

 بانکی وجود ندارد چشود، امکان پیگیری آن در هینکته که هنگام ایجاد کردن پول دیجیتالی از امضاهای نامشخص استفاده می

[13.] 

 های پول الکترونیک:ویژگی -2-2

پول  شناسد،جا که اینترنت هیچ مرز سیاسی نمیاز آن. است مبادالتاز آثار مثبت گسترش پول الکترونیکی افزایش کارائی 

ینه انتقال آن بین کشورهای بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هز الکترونیکی نیز بدون مرز است.

آن در داخل یک انتقال  ی کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل والدر نتیجه هزینه بسیار با ، برابر است.مختلف

 [.11] یافت ای کاهش خواهدهظحالبه طور قابل م ،کشور معین

مرز بودن آن است و با استفاده ازپول الکترونیکی هزینه حمل پول الکترونیکی فرا ملیتی یا بی ها و مزیت هایاز برترین ویژگی

ر پول الکترونیکی پول قانونی و رایج نبودن آن ویژگی دیگ .ای کاهش خواهد یافتحظهالقابل مو نقل بین المللی وجوه به طور 

ینی خود به جای پول سنتی ول الکترونیکی با جانش. پدهدکاهش می است که این امر در مراحل اولیه نشر مقبولیت آن را

 ردی پول الکترونیکی یعن شود که سیستم بانکداری هم از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی تبدیل شود،باعث می

 مت کاری،الافزایش دقت و س افزایش سرعت و کارائی، مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از:. ها موثر استعملکرد بانک

کاهش ترافیک و  صرفه جویی در زمان، دهی به مشتری،-افزایش خدمات کاهش هزینه ها، ،جلوگیری از تقلب و سو استفاده

افزایش سرعت خدماتی مالی و ایجاد  های زمانی و مکانی،کی بدون محدودیتئمی به خدمات بانسهولت دسترسی دا آلودگی،

 .[16]فرصت و مزیت مقاومتی در ارائه خدمات 

 :هاآثار پول الکترونیکی بر عملکرد بانک -3-2

 یرد الکترونیکـ ی دارد و خـدمات و محصـوالت بانکـداری خـ    ابزار پرداخت الکترونیکی نقش مهمی در توسعة تجارت الکترونیک

هـا فـراهم ســازد. بانکــداری و پــول      هـای مهـم و جدیـدی را بـرای بانـک     توانـد فرصـت مـی "پول الکترونیکـی"مشتمل بر 

ـ    سـنتی سـپرده  ه ا و افزایش فعالیت آنها در زمینـ هالکترونیکـی بـه گسترش بازار بانک محصـوالت و   هگیـری و اعتبـارات، ارائ

انجامد. گذشته از ایـن، بانکـداری و پـول    خـدمات پرداخـت موجود می ها در عرضـیت جایگاه رقـابتی آنهـخدمات جدید یا تقو

-یسعة بانکداری و پول الکترونیکـی مـ  تر، تداوم تو در مقیاسی وسیع .دهدرا کاهش می هاهای عملیاتی بانکالکترونیک هزینه

امالت خـرد در سـطح ملـی و بـین المللـی را    های معـتوانـد کـارآیی سیستم بانکی و سیستم پرداخت را افزایش داده و هزینه

 ههـای الکترونیکـی، عـد   با توجه بـه سـهولت تأسـیس بانـک    . [1] وری و رفاه اقتصادی را افزایش دهدکاهش و توان بالقو  بهره

ن پـذیری آنـا  خگویی و انعطـاف ای قدیمی مانع فعالیت، پاسهستمشـوند و فرهنگ و ساختار سییزیـادی خواهـان ایجـاد آن م

دهد و بازرگانان و کنندگان خویش قرار می ای بیـشتری را در اختیار مصرفهههای الکترونیکی گزین گردد. از این رو، بانکنمی

ین بـه افـزایش  پول الکترونیکـی همچنشوند. مند میکنندگان نیز از افـزایش کارآیی معامالت و تسهیالت بیشتری بهرهمصرف
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 هبـا وجـود ایـن، توسـع     .انجامـد الی برخوردارند میهای مکه از دسترسی محدود به سیـستم کنندگانی میزان دسترسی مصرف

پــول   ؛سازد. همان طـور کـه اشـاره گردیــد جدیدی مواجه می هایهای سنتی را بـا چالـشبانکداری و پول الکترونیکی، بانک

ای دیروز )شبکة گسـترد  شـعب( را بــه نقیصـه     رقابتی انجامد. این امر مزیتهای معامالت میالکترونیکـی بـه کـاهش هزینه

سازد. از سوی دیگر، بانکداری الکترونیکـی  هـای الکترونیکـی فـراهم می نسبی بدل کرده و امکان کاهش شـعب را بـرای بانک

-را از دسـت مـی  های مشـتریان خـود   توجه به این که سپرده های سنتی باد زیرا بانککنیم ثراهای سنتی را به شدت متبانک

خـویش بدهنـد. ایـن امـر افـزایش      ها به مبارزه بپردازند و از این رو امتیازات بیشتری به مشتریان دهند باید برای حفظ سپرده

ها را در پی خواهد داشت. کاهش درآمدها نیـز بـه پـذیرش ریسـک بیــشتر از      وجوه و به تبع آن کاهش سودآوری بانک ههزین

 [.11] انجامدآن میران بها برای ج سـوی بانک

 پیشینه تحقیق -3

های الکترونیکی خودپردازهایی در سطح شهرهای امروزه پول الکترونیکی رواد یافته است و برای دسترسی آسان به پول

-ای از تحقیقات انجام شده در زمینه پول الکترونیکی بررسی میمختلف برای آن طراحی شده است. در ادامه این بخش گوشه

 شود.

 پیشینه داخلی: -1-3

ای با موضوع عوامل موثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکـرد میـانگین گیـری بـا هـدف تحلیـل       مطالعه بافنده و قاسمی

دهد که عوامل موثر بر تقاضـای  اند. نتایج بدست آمده آنها نشان میانجام دادهمسائل کالن اقتصادی و سیاست گذاری موضوعی 

کسری بودجه تولیـد، متغیـر وابسـته بـا      ،و خدمات، نرخ عرض اسمی کاال شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی، پول عبارتند از:

و خدمات که برآورد رگرسیون و میانگین گیری جزئی از ضرائب، اهمیت متغیرهای موثر بر تقاضـای   کاالوقفه و شاخص قیمت 

 [.5] پول مشخص شده است

ر بر به کارگیری پول الکترونیکی به جای پول سنتی را در مطالعه مـوردی بانـک صـادرات    در مقاله خود عوامل موث رسولی نژاد

نفـری از دارنـدگان سـپهر کـارت      351مورد بررسی قرار داده است. وی در این راستا از روش توصیفی پیمایشی و نمونه گیری 

 رسی عوامل پرداخته اسـت. نتـایج نشـان مـی    بانک صادرات کمک گرفته و همچنین با استفاده آمار توصیفی و استنباطی به بر

کنـد بسـتگی   دهد اینکه ظهور و گسترش پول الکترونیکی و چالشی که در زمینه استفاده از پول نقد یا تقاضا از آن ایجـاد مـی  

هـای شخصـیتی   هـا دارد بـه نحـوی کـه از بـین ویژگـی      ها و نیازهای افراد در کنار ویژگی های شخصـیتی آن زیادی به انگیزه

تـرین انگیـزه بـه کـار گیـری پـول        مترین ویژگی از نظر کاربران بانک صادرات ریسک پذیری بـوده اسـت. همچنـین مهـم    مه

   [.15] های مالی و کسب مطلوبیت اقتصادی استالکترونیک از دید کاربران بانک صادرات، کسب سهولت در انجام فعالیت

 پیشینه خارجی: -2-3

ـ  الکترونیکی کارگیری و گسترش استفاده از کیف پول بهای با عنوان  در مطالعه ساهوت ا اسـتفاده از مـدل پـذیرش فنـاوری،     ب

کـارگیری ایـن    تـرین عوامـل بـه    کیف پول الکترونیکی موناو در فرانسه را مورد بررسی قرار داد. او به این نتیجه رسید که مهم

 [.23]هاست روش پرداخت، امنیت، گمنامی و هزینه در تراکنش

ای بـین دو کشـور   ها و پذیرش پول الکترونیکی از تکنیک مقایسهگذاری تراکنش ای پیرامون قیمتدر مطالعه رانبولت و همکا

دهـد قیمـت مربـوت بـه     هـا نشـان مـی   میالدی استفاده کردند. نتـایج مطالعـه آن   2111تا  1771نروژ و هلند در بین سالهای 

ول الکترونیکی دارد. دلیل این امر این است که عوامل مهم تری نسـبت بـه   تراکنشها اثر بسیار کمی بر میزان استفاده افراد از پ
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 .[21] ها مانند امنیت و اطمینان در نظر افراد برای استفاده از پول الکترونیکی وجود دارد قیمت تراکنش

بیت را بررسی نکرد.  موفق شود این واحد پول مجازینمی ،در دهه اخیر 1با توجه به گسترش قابل توجه استفاده از بیت کویین

 یهای متن باز به جنبشبرخی امیدوارند مانند نرم افزار وری بوده کهآترین دستاورد فنن در چند سال گذشته شاید انقالبیکوی

های رمزنگاری ها نوع ارزشود باید توجه داشت که درباره یکی از دهن صحبت میوقتی از بیت کوی قابل توجه تبدیل شود.

ای در بانک مرکزی هیچ کشوری ف تمام ارزهای موجود هیچ پشتوانههای رمز نگاری شده بر خالشود. ارزصحبت می 2شده

بیان دیگر بجای ه دفتر کل است. به دکه در واقع نوعی سیستم گستر 3هابلوکندارند و قلب تپنده آنها چیزی است بنام زنجیره 

-شود و هر تکه در یک بلوک ثبت میحدی ثبت نمیر هیچ جای واثبت شود د ها در یک پایگاه دادهاینکه اطالعات تراکنش

که وجود دارد و هر کسی بخواهد ها هم اطالعات روی شبدر زنجیره بلوک ها دسترسی دارند.به زنجیره این بلوکشود و همه 

اش یعنی از قلب تپندهها مشکل بود، بانک ها را ببیند. حتی اگر بیت کوین در ادامه دچارند تمام اطالعات تراکنشتوامی

 [.3]ذشت ها و نوآوری پشت آن به این راحتی نخواهند گزنجیره بلوک

 
 [1] مجازی )با تمرکز بر بیت کویین(سیاست کشورهای مختلف در قبال پول  -1جدول 

 وضعیت کشور

 طبق قانون اساسی آرژانتین، بیت کوین پول به حساب می آید، اما قانونی نیست. آرژانتین

رئیس کل بانک مرکزی استرالیا درباره بیت کوین گفته است: برای مردم این کشور مانعی وجود  2113در دسامبر  الیااستر

ندارد که از نوع جدیدی از پول در مراودات خود استفاده کنند. به دلیل نبود منع قانونی در این زمینه به عنوان 

 یک ارز جدید آن را می پذیریم.

های الکترونیک و سیستم های پرداخت موبایلی طبقه ، بیت کوین در زیرمجموعه پول2113ل طبق قانون سا برزیل

 بندی شده است.

 مشمول قانون ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم کانادا است. کانادا

هادهای در حالی که اشخاص و بنگاه های شخصی می توانند بیت کوین را مالک شده و با آن مبادله کنند، قانون، ن چین

 مالی مانند بانکها را از انجام این کار منع کرده است.

جمهوری 

 چک

معامالت با بیت کوین نیاز به اجازه بانک مرکزی چک ندارد. ضمن آنکه بانک مرکزی چک مسائل مربوت به احراز 

 هویت طرف انجام مبادله با آن را تضمین نمی کند.

اداره نظارت مالی این کشور طبق بیانیه ای اعالم کرده است که بیت کوین را به عنوان یک واحد پولی به رسمیت  دانمارک

 نمی شناسد و اعالم کرده است که برای استفاده از آن قانونی وضع نگردیده است.

اتحادیه 

 اروپا

 عنوان یک پول نداشته است.اتحادیه اروپا تاکنون قانون مصوبی راجع به موقعیت قانونی بیت کوین به 

اداره مالیات فنالند در بخشنامه مالیات بر پول های مجازی، به بیت کوین هم در زمره پول های مجازی اشاره  فنالند

 کرده است.

توسط اداره فدرال نظارت مالی انجام شد، بیت کوین  2113طبق مباحثاتی که راجع به بیت کوین در دسامبر  آلمان

                                                 
1 Bitcoin 
2 Crypto Currency 

3 Block Chain 
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 ( قانون بانکداری آلمان جزء ابزارهای مالی است و در زمره واحدهای حساب به شمار می آید.11) 1طبق بخش 

هنگ 

 کنگ

، وزارت امور مالی و خزانه داری به استناد نظر شورای قانونگذاری هنگ کنگ اعالم کرد در حال 2111در ژانویه 

شامل شود، اما بااین حال قانون های  حاضر هنگ کنگ قانونی ندارد که بیت کوین و سایر پول های مجازی را

 جاری برای مبارزه با اقدامات ضدقانونی مثل تقلب و مبارزه با پول شویی در مورد بیت کوین هم صادق است.

G7  گروه 2113در سال ،G7  در دستورالعمل فوری برای فعالیت های مالی، بیانیه راهنمای زیر را برای شرکت هایی

نتقال بیت کوین و سایر پول های مجازی درگیر باشند، صادر کرد. سیستم های پرداخت که ممکن است در کادر ا

اینترنتی که امکان تامین مالی را از افراد ناشناس فراهم می کند ممکن است خطر پولشویی و تامین مالی 

 تروریسم را افزایش دهد.

برنامه ای برای مقررات گذاری در زمینه بیت  معاون بانک مرکزی هند اعالم کرد این بانک 2113دسامبر  28در  هند

 کوین ندارد.

بانک مرکزی اندونزی یک بیانیه مطبوعاتی در مورد بیت کوین صادر کرد. در این بیانیه گفته  2111فوریه  7در  اندونزی

تغییر که پس از چندبار  1777قانون  23راجع به واحدهای پولی و ماده  2112قانون سال  9شده بر مبنای ماده 

، نهایی شده، از نظر بانک مرکزی اندونزی بیت کوین و سایر ارزهای مجازی، پول و 2117سال قانون  6در ماده 

 وسیله مبادله قانونی در کشور اندونزی شناخته نمی شود.

 ژاپن به طور رسمی بیت کوین و پول دیجیتال را به عنوان پول به رسمیت نمی شناسد. ژاپن

 راجع به استفاده از بیت کوین و پول های مجازی مشابه به شهروندان خود هشدار داده است. دولت لبنان لبنان

بانک مرکزی پاکستان تاکنون قانونی در این زمینه وضع نکرده است و اعالم کرده است تا زمان ورود بازیگران  پاکستان

 بزرگ به این زمینه، کاری نخواهد کرد.

( هشداری را راجع به ریسک های داشتن و مبادله با بیت کوین BSPنک مرکزی فیلیپین )، با2111در ماه مارس  فیلیپین

 صادر کرد. این بانک در حال حاضر قانونی راجع به پول مجازی وضع نکرده است.

، یک الیح قانونی، ممنوعیت کامل فعالیت بیت کوین را در روسیه اعالم کرد. این در حالی است 2115در ژانویه  روسیه

در روسیه زده شد و ادارات نهادهای مختلف حاکمیتی روسیه  2111ه جرقه اولیه ممنوعیت بیت کوین از سال ک

، مرکز تنظیم مقررا رسانه های روسیه چندین سایت 2115راجع به آن اظهار نظر کردند. در ماه های نخست سال 

وت به دولت این کشور به نقل از بانک مرکزی مرتبط با بیت کوین را بلوکه کرد. در ادامه این روند رسانه های مرب

روسیه اعالم کردند، استفاده از بیت کوین طبق قانون فدرال روسیه ممنوع و غیرقانونی است. همچنین در یک 

، دادستانی کل روسیه اعالم کرد پول های مجازی شامل پول شناخته شده بیت 2111اقدام مهم مرتبط، در فوریه 

 تند و نباید توسط اشخاص یا نهادهای قانونی روسیه مورد استفاده قرار گیرد.کوین، جانشینی پول هس

کره 

 جنوبی

انجام شوند بیت کوین در این کشور ممنوع نیست، اما دولت کره جنوبی فعالیت های غیرقانونی که با بیت کوین 

وضوع به دلیل خرید مواد دهد و حداقل یک مورد اقدام قانونی در کره جنوبی به این مرا تحت پیگرد قرار می

 مخدر با آن انجام شده است.

 طبق اعالم دولت، بیت کوین در حال حاضر فاقد قانون در این کشور است. انگلستان

، بیت کوین را در زمره پول های مجازی غیرمتمرکز که قابلیت تبدیل 2113وزارت خزانه داری آمریکا در سال  آمریکا

( بیت CFTC، کمیسیون معامالت آتی کاال در این کشور )2115حال در سپتامبر  دارند، قرار داده است. بااین

 کوین را در زمره کاال طبقه بندی نموده است.

سایر 

 کشورها

کشورهای زیادی وجود دارند که قانون آنها، نسبت به این مسئله سکوت کرده اند که از جمله آنها می توان به 

 ره کرد.فرانسه، ایتالیا، ترکیه و ... اشا
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 الکترونیکی تولید پولپیشنهادی مدل  -4

های جمهوری اسالمی ایران را دارد. پول های مختص سیاستمدل پیشنهادی این مقاله برای تحقق پول الکترونیکی ویژگی

پول هم دو تفاوت م الکترونیکی پیشنهادی دارای پشتوانه الکترونیکی است و مرکز داده آن برای نظارت دقیق، متمرکز است.

هایی که از مدل پیشنهادی با توجه به ویژگی .[2] و نظارت بر عملکرد است قانونی مبحث پشتوانه الکترونیکی و پول مجازی

 نام دارد. "پول الکترونیکی"شود، بیان شد باید دقت داشت پولی که در روند مدل پیشنهادی تولید می

 ساختار کلی -1-4
شود که در پی آن چگونگی افزایش رضایت مشتریان و همچنین امکان سودآوری ارائه در این مقاله مدلی پیشنهاد می

-ای از تامین کنندگان خدمات الکترونیک را شامل میدهد. مدل پیشنهادی، شبکهدهندگان خدمات الکترونیک را نشان می

کنندگان، در کنار یکدیگر عالوه بر جذب  افزاید. این شبکه از تامینشود که بطور پویا به توانایی تولید پول الکترونیکی می

آورند. پویایی پشتوانه پول الکترونیکی اعتماد مشتریان بازار الکترونیک بستری را برای افزایش ارزش پول الکترونیکی فراهم می

نیک و شود. در مدل مطرح شده منفعت مشتریان بازار الکترودر مدل پیشنهادی باعث عدم رکود ارزش پول الکترونیکی می

شود و عالوه بر سهولت تبادالت مالی بصورت الکترونیکی، سودآوری تامین کنندگان خدمات الکترونیک با هم فراهم می

 دهد.ساختار کلی مدل پیشنهادی را نمایش می 1در شکل  دوطرفه نیز مطرح است.

 ساختار کلی مدل پیشنهادی -1شکل 
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 (1)مربوط به شکل هادی های ساختار کلی مدل پیشنشرح موجودیت -1-1-4

 سازمان 

های نظارت بانکی و اقتصادی است. این سازمان وظیفه کنترل تولید پول و شامل هیات ،سازمان پول الکترونیکی

های قوی برای تمام های صحیح خود باید سیاستسازمان با نگرش تولید پول الکترونیکی را دارد.نظارت بر اخالق 

ترین وظایف سازمان است. هدف سازمان سرمایه پول الکترونیکی یکی از مهمتوانه تامین پش ها اعمال کند.بخش

تواند در حد استاندارد کند و در آینده با کسب اعتبار میگذاری است و از اختالف پرداخت و دریافت کسب درآمد می

 با آن تصمیم بگیرد. امکان پیگیری پول الکترونیکی سیاستی است که باید سازمان در ارتبات تولید پول کند.

 سرویس پول الکترونیکی 

بخش ارائه سرویس پول الکترونیکی وظیفه نگهداری اطالعات تجمعی مبادالت و امنیت اطالعات پایگاه داده را بر  

بر خالف ساختار شود. این بخش شامل مخزنی از پول الکترونیکی است که توسط سازمان مشخص می عهده دارد.

مرکز ذخیره سازی اطالعات این مدل متمرکز است تا امکان همانند بیت کوین موفق دنیا  های الکترونیکیپول

تنظیم گزارشات مختلف برای ارزیابی و نظارت نیز از وظایف این بخش نظارت دقیق بر عملکرد وجود داشته باشد. 

 است.

  مبادلهسامانه 

های الکترونیکی موجود این بخش وظیفه فروش پول شود.ارتبات و تعامل با مشتری در بخش سامانه مبادله انجام می

تا اعتبار الزم برای  کندرا نیز فراهم میهای الکترونیکی در مخزن سرویس را دارد و در مقابل شرایط خرید پول

های خرید . این سامانه فقط با سرویس ارتبات امن دارد و از جانب سازمان سیاستتبادالت الکترونیکی را کسب کند

 کند.را اعمال می عطا شدها شو فرو

 شبکه تامین کنندگان خدمات الکترونیک 

های اینترنتی، مانند فروشگاه شود.الکترونیک میتجارت شبکه تامین شامل تمام خدمات الکترونیک و یا وابسته به 

ت و ... . امکان های سرویس اینترنت، اپراتورهای تلفن همراه، خدمات میزبانی، خدمات در بستر اینترنارائه کننده

ها را های نوپا برای سرمایه گذاری مزیتی است دو طرفه که امکان قوت گرفتن استارت آپتعامل سازمان با شرکت

با توجه  ها از این طریق نیز امکان پذیر است.ها در کنار خدمات اعتباری بانکتهیه سرمایه در گردش شرکتدارد و 

ر از معمول تیینای پات با هزینههر یک از تامین کنندگان خدماسازمان،  خدمات توسطای و کالن به خرید دسته

های دهند و سازمان نیز با سیاستحجم مشخصی از خدمات در اختیار سازمان تولید پول الکترونیکی قرار می

 کند.مشخص آن خدمات را به واحدهای پول الکترونیکی تبدیل می

 مشتری 

ن مدل رضایت مشتری است. مشتری با تهیه پول الکترونیکی در مدل اصلی ترین بخش و شرت موفقیت ای

تواند از خدمات مختلف الکترونیکی قابل ارائه در کشور استفاده کند. رضایت مشتری در اختالف پیشنهادی می

پرداخت پول رایج و پول الکترونیکی است. اگر مشتری با پول الکترونیکی خرید کند درصدی تخفیف شامل حالش 

کند بیشتر از میزان تخفیف ارائه شده شود. البته میزان تخفیفی که سازمان از شبکه تامین کنندگان دریافت میمی
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 به مشتری است.

 منافع مدل پیشنهادی -2-4
ای نیز وجود دارد سازی این روش محقق شود، منافعدر کنار نواقص مدل پیشنهادی که ممکن است در روند معماری و پیاده

 کند.آن چرایی استفاده از مدل پول الکترونیکی پیشنهادی را بیان میکه بیان 

  مشتریمنفعت 

شود که با تبدیل پول رایج به پول الکترونیکی با توجه به استفاده همگانی از خدمات الکترونیک شرایط فراهم می

زنجیره تامین و یا پشتوانه  بطور گسترده از تخفیفات اعمال شده خدمات الکترونیکی استفاده کند. میزان و اعتبار

پول الکترونیکی با رضایت مشتری ارتبات مستقیم دارد. مشتری در هر بار خرید به میزانی مشخص پول الکترونیکی 

 کند که امکان باز پس گیری آن با درصد مشخصی کاهش نیز وجود دارد.  دریافت می

 منفعت تامین کننده 

رد تا درصدی از خدمات خود را پیش فروش کنند و اعتباری برای سرمایه این امکان وجود داتامین کنندگان برای 

های بزرگ توانند از این اعتبار برای تعامل با دیگر شرکتدر گردش خود کسب کنند. تامین کنندگان بزرگ می

تری با عضویت تامین کننده به شبکه تامین کنندگان شرایط افزایش مشتری و جلب رضایتمندی مشاستفاده کنند. 

 شود.نیز فراهم می

 تولید پول الکترونیکی منفعت سازمان 

تواند از منابع کسب کرده و یا پشتوانه پول الکترونیکی می میزان و اعتبار شبکه تامین تولید پول با توجه بهسازمان 

الکترونیکی  تواند تولید پولو اختالف تخفیف کسب شده سودآوری کسب کند. در آینده نیز با اعتبار و پشتوانه می

 کند تا در چرخه تجارت الکترونیکی قرار گیرد.

 منفعت اجتماعی 

وجود پول الکترونیکی نیاز غیر قابل انکار جامعه امروزی است و تحقق این اقدام در ایران اهمیت بخصوصی دارد. 

شود تا رایزنی راهم میتر از مزایای پول الکترونیکی است. در مدل پیشنهادی امکانی فتر و سریعامکان مبادالت سهل

ای خدمات الکترونیک به یک سازمان متمرکز سپرده شود و مشتریان حقیقی و حقوقی برای تخفیفات و خرید دسته

 با اعتماد و اتکا به سازمان تولید کننده پول الکترونیکی از خدمات الکترونیک استفاده کنند.

 تلفن همراه یدمات اپراتورهابا پشتوانه خ یکیپول الکترون یدتولنمونه موردی؛  -5
دهد. در این ای به عنوان یک نمونه مشخص از خدمات الکترونیک را نشان میشبکه مخابراتی کشور گستردگی و جایگاه ویژه

شود و دالیل مقاله تولید پول با پشتوانه خدمات قابل ارائه توسط اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یک نمونه موردی بررسی می

ساختار  2شود. در شکل بال مشتریان از این پول الکترونیکی و توجیه اقتصادی آن برای اپراتورهای تلفن همراه مطرح میاستق

 دهد.ساده و کلی نمونه موردی اپراتورهای تلفن همراه را نشان می
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 مدل تولید پول و اعتبار الکترونیک توسط اپراتورهای تلفن همراه -2شکل 
 

آوری اطالعات و های فنها به فکر افتادند تا با استفاده از بستر و زیرساختترش پول الکترونیکی، افراد و سازمانبا گس

ای که از طریق ارزش گذاری واحد پول های رمزنگاری و ریاضی اقدام به ایجاد پول الکترونیکی کنند به گونهالگوریتم

حد با پول واقعی اقدام نموده، سپس از طریق اعتباری که شخص در قالب پول الکترونیکی، نسبت به پرداخت بهای آن توسط وا

الکترونیکی کسب نموده است، نسبت به پرداخت هزینه کاال یا خدمات و انتقال به افراد دیگر که عضو آن شبکه پول 

با پیاده سازی و اجرای  مخابراتی با توجه به استفاده گسترده از تلفن همراه اپراتورهایباشند، اقدام نمایند. الکترونیکی می

  توانند واحد پولی الکترونیکی مستقلی ایجاد کنند.تولید پول الکترونیکی می

 سازمان اعتبار الکترونیک 

را با نام سازمان اعتبار الکترونیک نمایش داده ساختار کلی مدل پیشنهادی  ی روان سازی تصویر،برا 2در شکل 

است که شامل؛ سازمان مدیریت، سرویس پول الکترونیکی و سامانه  1شکل  هایاست. این سازمان شامل بخش

 مبادله است. این سازمان همان واحد مدیریت مشترک اپراتورهای تلفن همراه است.

 خدمات قابل ارائه توسط اپراتورهای تلفن همراه 

راه با توافق با یکدیگر به یک ای از خدمات قابل ارئه به کاربر است که اپراتورهای تلفن هماین بخش شامل شبکه

یابند. با توجه به پیشرفت خدمات اپراتوری در ایران کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده برای هدف مشترک دست می

 مشتری نهایی قابل قبول است.
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 شبکه مصرف کنندگان اپراتورهای تلفن همراه 

ف و اقشار مختلف قابل استفاده است. اگر برای اصناخدمات قابل ارائه توسط اپراتورهای تلفن همراه امروزه 

شود. های خورد نیز محسوب میگستردگی شبکه پول الکترونیکی این مدل تحقق یابد راهکاری برای پرداخت

اعتبار یا پول الکترونیکی دریافتی از  ایران است. هایهای خورد یکی از مهمترین و پر تعداد ترین پرداختپرداخت

شخص یا صنف موجود در شبکه مصرف کنندگان خود در جایگاه مشتری ببیند و اعتبار  شود کهمشتری باعث می

 الکترونیکی خود را در صنف دیگر و یا بطور مستقیم در شبکه اپراتورهای مخابراتی خرد کند.

 مشتری 

ت نام مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی است که در سازمان اعتبار الکترونیک برای استفاده از پول الکترونیک ثب

کرده باشد و مورد تایید قرار گرفته باشد. مشتری می تواند بطور مستقیم از سازمان کل با تخفیفات و امتیازات 

 مطرح شده پول الکترونیکی خرید کند و یا از شخص دیگر در یک معامله بدست بیاورد.

-شود. مشتری پول کمتری میخریداری میمشتری از طریق سازمان اعتباری مربوطه از کانالی واحد پولی ایجاد شده توسط  

آورد عالوه بر استفاده مستقیم از خدمات میکند. مشتری با اعتباری که به دست پردازد ولی اعتبار بیشتری دریافت می

 ای از مصرف کنندگان خدمات اپراتورها خدمات مختلف دریافت کند.تواند از شبکهاپراتورها می

ای از اپراتورهای مختلف مخابراتی است. مزیت دیگر مدل پیشنهادی برای ارتباطات و شبکه نمونه موردی مطرح شده هدفدر 

اند و هزینه این ارتباطات را محاسبه بین اپراتورهای مخابراتی است. اپراتورهای مختلف با شبکه یکدیگر در ارتباتمافی تعامالت

شود. اپراتورها از طریق پول الکترونیکی خلق شده نیز ممکن می کنند. امکان پرداخت هزینه ارتباطیو به یکدیگر پرداخت می

هدف نهایی و پر اهمیت تولید پول در مدل  ای از استفاده کالن پول الکترونیکی تولیدی نشان داده شد.نمونهبیان شده مثال با 

 شود. پیشنهادی، کسب اعتباری است که در گذر زمان محقق می

 نتیجه گیری -6

بدلیل مدلی برای تحقق پول الکترونیکی مطرح شد که خدمات الکترونیکی پشتوانه آن در نظر گرفته شده است.  در این مقاله

و همچنین به دلیل وجود نظارت و کنترل مرجع رسمی بر حجم پول در مدل پیشنهادی دارا بودن پشتوانه پول الکترونیکی 

باشد اما در خصوص پول مجازی این تضمین به افی و مناسب می، همواره این نوع پول دارای تضمین کخلق شده الکترونیکی

در مدل پیشنهادی ردگیری پول  شود.متوجه دارنده آن می مجازی پولندارد و ریسک حاصل از مالکیت  هیچ عنوان وجود

پول الکترونیکی مطرح نشد چرا که امکان شناسایی و پیگیری پول الکترونیکی سیاستی است که باید سازمان تولید 

در مدل مطرح شده الکترونیکی در ارتبات با آن تصمیم بگیرد. در مدل پیشنهادی امکان پیگیری پول الکترونیکی فراهم است. 

و عدم آشنایی تمام اقشار به آن ممکن  ایرانمنفعت هر بخش به تفکیک بیان شد ولی به دلیل نو بودن پول الکترونیکی در 

 رو به رو شود. هاییچالش ااست ب

 منابع -6

 .1375، خرداد 15، ص 67بانکداری الکترونیک، شماره  ماهنامه ،"جایگاه قانونی بیت کویین "[ قشقایی، علی، 1]

 .1375، خرداد 8، ص 67، ماهنامه بانکداری الکترونیک، شماره "پول دیجیتال انقالب یا تکامل "[ حاتمی راد، علی، 2]



                                                                                                        

13 

 

 .1375آذر  21، 571، هفته نامه کلیک ، شماره "اری نوینآوری در خدمت بانکدفن "[ قربانی، رضا، 3]

بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت انتشار پول الکترونیکی بر تقاضای پول در نظام "انصاری نسب، مسلم و نعیمه راوری، [ 1]
 .1371 اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان، ،"بانکداری ایران

 بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگین"، بافنده ایماندوست صادق. حسام الدین قاسمی [5]
 .1 شماره، 18سال ، 1371، ، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی"گیری بیزی

-عملکرد و چالش)الکترونیک  طرح جامع نظام پرداخت: پیش نیاز بانکداری الکترونیک، پول و تجارت"، شیرانی، علیرضا[ 6]

 .515، ص 138 ، شماره1381 ،ران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهاسالمی، شانزدهمین همایش بانکداری "(ها

دومین همایش تجارت الکترونیکی،  مقاالت، مجموعه "تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول"، سلیمانی، بهزاد[ 9]

 .173،چاپ اول، ص 1383های اقتصادی،  ی و بررسیریز تهران، معاونت برنامه

، مجموعه مقاالت مجله بانک و اقتصاد،اسفند سال "نقش پول الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی" مقدسی، علیرضا،[ 8]
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