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 چکيدٌ
 یا ِوغی ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه از کارةؼان اؿحمادة از چكَگیؼی ةعف کْ آِسا از

ATM ظغٍات ایُ دٓی پٕقف ٍّؼٕر ةْ دّٓغ ٍی جكکیى فیؼِوغی ٓای جؼاکّف را ٓا 

 مؼلْ ةْ ٍوؼون ATM ٓای دؿحگاه جٕؿط ٓا آن ارائۀ کْ زغیغی ظغٍات ٍؿؼلی ِیؽ و

 ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه» ؾّٕان ةا ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه از زغیغی ِـى ِیـث،

 ماصتّؼؼان، ةاور ةّاةؼ. قغِغ ٍؿؼلی ةازار ةْ ،2012 ؿال در ةار اويیُ ةؼای «فیؼِوغی

 ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه .قغ ظٕآّغ قؿتْ ةغون ةاِکغاری جضٕل ؿتب زغیغ ٓای دؿحگاه

 را ِوغی ٓای جؼاکّف اؿحذّای ةْ ِوغی، ظٕدپؼداز ٓای  دؿحگاه ظغٍات جَام فیؼِوغی،

 ریـک قٕد، َِی ِگآغاری ِوغ وزْ ٓا، دؿحگاه ایُ درون کْ آِسا از. دّٓغ ٍی اِسام

. اؿث رلحْ ٍیان از پؼداظث اةؽار ایُ از اؿحماده در کًی ةْ پٕل قغن ٍموٕد یا رةایف

 و ٍكحؼی ةیُ ویغئٕکّمؼاِؾ مٕرت ةْ ارجتاط ةؼهؼاری اٍکان و ةاال ای ٓؽیّْ ادؼةعكی

 قَار ةْ ٓا دؿحگاه ایُ دیگؼ ٓای ویژگی از ةاِک، جًمّی جَاس ٍؼکؽ در صاضؼ ٍحنغی

 ظغٍات، ؿازی قعنی هاةًیث و ٓاATM ٍكاةْ الؽاری ِؼم ازؼای ؾالوه، ةْ. روِغ ٍی

. دّٓغ ارائْ را ةاِکی ظغٍات از کاًٍی ظیك کْ ؿاظحْ هادر را ةاِکی ٓای پیكعٕان ایُ

 مّؿث ٍضنٕالت ٍَٔحؼیُ از یکی ٓا دؿحگاه ایُ اِغ، قغه ؿتب ؾٕاٍى ایُ ٍسَٕع

 ٓا ةاِک اةؽار ایُ از اؿحماده ةا کْ چؼا روِغ قَار ةْ ظغٍث ظٕیف ةاِکغاری ظغٍات

 کّّغ صامى اظَیّان و دّٓغ الؽایف را ظٕد ٍكحؼیان پایگاه ٍٕدؼ ای قیٕه ةْ جٕاِّغ ٍی

 .داقث ظٕآّغ لؿايیث اٍکان ٌٓ آِٔا دارد وزٕد ٍكحؼی کْ کسا ٓؼ
جؼاکّف ٓای فیؼ ، دؿحگاه ٓای ظٕد پؼداز فیؼ ِوغی، ATM :يديکل ياشگان

 .، ةاِکغاری ايکحؼوِیکِوغی
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 3 ، وگيه آقایار ماکًیی2يحيد محمدي ، 1پىاٌ  وًريز ایسد

 واصغ آؿحارآیئث ؾًَی داِكگاه آزاد اؿالٍی  1
 واصغ آؿحارا اؿالٍی داِكگاه آزاد ِكسٕی دکحؼی ٍغیؼیثدا 2
 کارقّاس ارقغ ٍغیؼیث دويحی گؼایف ٍغیؼیث ٍايی 3

 

 ِام و ِكاِی ایَیى ِٕیـّغه ٍـئٕل:
 يحيد محمدي

www.v.mohamady@bankmellat.ir 

 (cashless) آشىایی با پایاوٍ َاي غير وقدي باوک َا

http://www.v.mohamady@bankmellat.ir/
http://www.v.mohamady@bankmellat.ir/
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 مقدمٍ
 ظغٍات ةْ آن دِتال ةْ و ةاقغ ِغاقحْ ٓا ةاِک از یکی در صـاةی کْ کؼد پیغا را کـی قٕد َِی کْ گمث ٍیحٕان زؼأت ةْ اٍؼوز دِیای در

. دارِغ ؿؼوکار آن ةا زاٍؿْ الؼاد یکایک کْ کؼد هًَغاد کكٕر ٓؼ زاٍؽ ٓای ه صٕز از یکی ةحٕان قایغ را ةاِکغاری صٕزه. ِکّغ پیغا ِیاز ةاِکغاری

 ةْ ایّک ؿّحی، ةاِکغاری صٕزه و داقحْ ةـؽایی جأدیؼ ِیؽ ةاِکغاری صٕزه در اظالؾات، لّّاوری صٕزه در ظنٕماً جکّٕيٕژی، روزالؽون رقغ ةايعتؽ

 و الؽاری ِؼم ٍضنٕالت و رآکارٓا ارائْ قآغ روز ٓؼ ايکحؼوِیک، ةاِکغاری صٕزه اٍؼوزه. اؿث قغه زایگؽیُ ايکحؼوِیک ةاِکغاری ةا کاٍى ظٕر

 .کّغ ٍی جؼ زػاب و آؿاِحؼ ٍضنٕالت ایُ ِٔایی کارةؼان ةؼای را صٕزه ایُ در کار کْ اؿث زغیغ الؽاری ؿعث

 

 وقدي غير خًدپرداز َاي دستگاٌ -1
 ٓایی ؿیـحٌ کّّغ رلؽ ةیكحؼی ؿؼؾث ةا ايتحْ و آؿاِی ةْ را ظٕد ِیازٓای ایّکْ ةؼای ٓا اِـان اظالؾات جکّٕيٕژی، در پیكؼلث ةا اٍؼوزه

 ةا َٓیكْ اؿث ٍَکُ کْ اؿث کیٕؿک ةتؼیٌ ِام را دؿث ایُ از َِِْٕ ةعٕآیٌ اگؼ کْ اؿث آٍغه وزٕد ةْ و ظؼاصی ٍعحًك الؽارٓای ؿعث ةا

 اؿث قعنی کاٍپیٕجؼی یک ةْ قتیْ ٓا کیٕؿک لیؽیکی ؿاظحار. ةاقغ ذُٓ در آن کارکؼد ِضٕه از ٍتَٔی جنٕیؼ ويی ةاقیغ ةٕده ارجتاط در آن

 ةْ رؿاِی ظغٍث ٓا کیٕؿک امًی وػیمْ واهؽ در. کّّغ جاٍیُ را ٍؼدم ِیازٓای ةحٕاِّغ جا گیؼِغ ٍی ةٔؼه ظامی الؽارٓای ؿعث و الؽارٓا ِؼم از و

 ٍی اِسام را قعنی کاٍپیٕجؼ کار ِٕؾی ةْ ٓا کیٕؿک ِٕع ایُ کْ. اؿث ٍحقیؼ اؿحماده ةْ ةـحْ ٓا کیٕؿک ؿاظحار و قکى. اؿث ٍؼدم ؾَٕم

 ةؼ ٓا کیٕؿک. گػارِغ ٍی الؼاد اظحیار در را ظامی ٓای ؿؼویؾ و گیؼِغ ٍی ةٔؼه ظغٍات ارائْ ةؼای ٓا application از ٓا کیٕؿک. دّٓغ

 ِٕع ایُ ٍغیؼیث و کّحؼل. کّّغ اؿحماده آن از جٕاِّغ ٍی ٍعحًك الؼاد کْ اِغ قغه ظؼاصی ظامی کارٓای ةؼای لوط قعنی کاٍپیٕجؼٓای ظالف

 لؼدی ٓؼ دؿحؼس در راصحی ةْ را اظالؾات و ٓـحّغ لؿال ؿاؾحْ 24 مٕرت ةْ ٍکاِی ٓؼ در َٓچّیُ آِٔا. گیؼد ٍی مٕرت دور راه از ٓا ؿیـحٌ

 .دّٓغ ٍی هؼار

 :ٓا کیٕؿک إِاع

  ةاِک کیٕؿک

 ٍٕزه کیٕؿک

 داِكگاه کیٕؿک

 ٍغارس  کیٕؿک

 ةیَارؿحان  کیٕؿک

 آراٍـحان کیٕؿک

 َِایكگاه کیٕؿک

 ادارات کیٕؿک

 ظؼیغ ٍؼاکؽ کیٕؿک

 ...و لؼودگاه کیٕؿک

 :ةاِکی کیٕؿک

 ارائْ راصحی ةْ ٍكحؼیان ةْ را ٍايی فیؼ ظغٍات ٍیحٕاِغ...  و ةاِکی کارت جٕؿط کْ کارةؼدی ويی پیكؼلحْ اؿث اةؽاری ةاِک کیٕؿک     

 درمغ ٓكحاد اؿث هادر اِـاِی ٍّاةؽ دظايث ةغون ةاِک کیٕؿک. اؿث قغه جتغیى ةاِک اةؽار پؼکارةؼدجؼیُ از یکی ةْ اٍؼوزه ةاِکی کیٕؿک. دٓغ

 .َِایغ ارائْ ٍكحؼیان ةْ را( ٍايی پؼداظث و دریالث زؽ ةْ ةاِکی ظغٍات کًیْ)  ةاِکی ٓای ؿؼویؾ و ٓا درظٕاؿث

 دّٓغ ٍی جكکیى فیؼِوغی ٓای جؼاکّف را ٓا ATM یا ِوغی ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه از کارةؼان اؿحمادة از چكَگیؼی ةعف کْ آِسا از     

 از زغیغی ِـى ِیـث، مؼلْ ةْ ٍوؼون ATM ٓای دؿحگاه جٕؿط آِٔا ارائۀ کْ زغیغی ظغٍات ٍؿؼلی ِیؽ و ظغٍات ایُ دٓی پٕقف ٍّؼٕر ةْ

 ماصتّؼؼان، ةاور ةّاةؼ. قغِغ ٍؿؼلی ةازار ةْ ،2012 ؿال در ةار اويیُ ةؼای «فیؼِوغی ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه» ؾّٕان ةا ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه

 .قغ ظٕآّغ قؿتْ ةغون ةاِکغاری جضٕل ؿتب زغیغ ٓای دؿحگاه

 کْ آِسا از. دّٓغ ٍی اِسام را ِوغی ٓای جؼاکّف اؿحذّای ةْ ِوغی، ظٕدپؼداز ٓای  دؿحگاه ظغٍات جَام فیؼِوغی، ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه     

. اؿث رلحْ ٍیان از پؼداظث اةؽار ایُ از اؿحماده در کًی ةْ پٕل قغن ٍموٕد یا رةایف ریـک قٕد، َِی ِگآغاری ِوغ وزْ ٓا، دؿحگاه ایُ درون

 ٓای ویژگی از ةاِک، جًمّی جَاس ٍؼکؽ در صاضؼ ٍحنغی و ٍكحؼی ةیُ ویغئٕکّمؼاِؾ مٕرت ةْ ارجتاط ةؼهؼاری اٍکان و ةاال ای ٓؽیّْ ادؼةعكی
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 را ةاِکی ٓای پیكعٕان ایُ ظغٍات، ؿازی قعنی هاةًیث و ٓاATM ٍكاةْ الؽاری ِؼم ازؼای ؾالوه، ةْ. روِغ ٍی قَار ةْ ٓا دؿحگاه ایُ دیگؼ

 مّؿث ٍضنٕالت ٍَٔحؼیُ از یکی ٓا دؿحگاه ایُ اِغ، قغه ؿتب ؾٕاٍى ایُ ٍسَٕع. دّٓغ ارائْ را ةاِکی ظغٍات از کاًٍی ظیك کْ ؿاظحْ هادر

 الؽایف را ظٕد ٍكحؼیان پایگاه ٍٕدؼ ای قیٕه ةْ جٕاِّغ ٍی ٓا ةاِک اةؽار ایُ از اؿحماده ةا کْ چؼا روِغ قَار ةْ ظغٍث ظٕیف ةاِکغاری ظغٍات

 .داقث ظٕآّغ لؿايیث اٍکان ٌٓ آِٔا دارد وزٕد ٍكحؼی کْ کسا ٓؼ کّّغ صامى اظَیّان و دّٓغ

 

 (Cashless)غيروقد خًدپرداز دستگاٌ مسایاي
 ةگٕییٌ، ةعٕآیٌ جؼ ؿاده زةان ةْ دّٓغ؛ ٍی ارائْ کَحؼ ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه ةْ ِـتث اؿاؿی ؿؼویؾ یک ِوغی فیؼ ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه

 ةا اٍا کّغ؛ َِی ارائْ را ِوغی وزْ پؼداظث ؿؼویؾ لوط کْ اؿث ظٕدپؼداز دؿحگاه َٓان پیغاؿث، ٌٓ اؿَف از کْ ِوغ فیؼ ظٕدپؼداز دؿحگاه

 . اؿث کؼده پیغا ظٕدپؼداز دؿحگاه ةْ ِـتث زیادی ٓای ٍؽیث ِوغ فیؼ ظٕدپؼداز دؿحگاه ؿؼویؾ، ایُ قغن کٌ

 . اؿث ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه ةْ ِـتث آن چٔارٍی یک جوؼیتاً هیَث آن ٍؽیث اويیُ •

 . دارِغ ِیاز لضا ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه دٌٓ یک جوؼیتاً کْ اؿث ٓا دؿحگاه ایُ اققال ٍٕرد لضای یا صسٌ دیگؼی •

 . ٓـث ِیؽ ةؼ ٓؽیّْ کْ اؿث پیچیغه و دقٕار کاری جّٔا ِْ ظٕدش کْ اؿث گػاری پٕل پكحیتاِی ةْ ِیاز ؾغم ؿٕم، ٍؽیث •

 ٓای ؿؼویؾ ارائْ ةؼای جٕاِغ ٍی کْ اؿث روز ٓای لّّاوری ةْ ةٕدن ٍسٔؽ ظٕدپؼداز، ٓای دؿحگاه ةْ ِـتث ٓا دؿحگاه ایُ دیگؼ ٍؽیث •

 . گیؼد هؼار ٍٕرداؿحماده ٍعحًك

 و ٓمحْ روزٓای جَاٍی در را گِٕاگٕن ٓای صٕزه در ةاِکی ٍعحًك ظغٍات ارائْ اٍکان ٍكحؼیان ةْ ِوغی فیؼ ظٕدپؼدازٓای دؿحگاه •

 َٓچٕن ازاٍکاِاجی گػرواژه یک کؼدن وارد و دؿحگاه در ةاِکی کارت هؼاردادن وؿیًْ  ةْ ديعٕاه زٍان ٓؼ در جا دٓغ ٍی روزی قتاِْ ؿاؾات

 .َِایّغ اؿحماده ٍؼدٍی ٓای کَک ؿؼویؾ و اؾحتاری قارژ ظؼیغ هتٕض، پؼداظث ، کارت رٍؽ جقییؼ ، وزْ اِحوال ؿؼویؾ کارت، ٍاِغه ؿؼویؾ

 اِحوال َٓچٕن إٍری یؿّی اؿث؛ ِوغ وزْ ةؼداقث از فیؼ إٍری ةؼای ظٕدپؼداز، ٓای دؿحگاه ٓای جؼاکّف درمغ 53 دٓغ ٍی ِكان آٍارٓا

 از یکی. فیؼه و َٓؼاه جًمُ قارژ ظؼیغ صـاب، آظؼ گؼدش چّغ ٍكآغه جـٔیالت، اهـاط پؼداظث هتٕض، پؼداظث صـاب، ٍاِغه دریالث وزْ،

 جٕاِّغ ٍی ٓا ةاِک کار، ایُ ةا. اؿث ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه کّار در ٓا آن از اؿحماده ِوغی، فیؼ ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه ٕٓقَّغاِْ کارةؼدٓای

 ةْ را ٍكحؼیان دیگؼ اؿث، ةاال ِوغ وزْ درظٕاؿث ةؼای جواضا کْ قًٕفی ٍٕاهؽ در و کّّغ ٍغیؼیث را ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه زًٕی مك راصحی ةْ

 ِیؽ را ظٕد ٍكحؼیان ٓا ةاِک ةًکْ داقث، ظٕآّغ ةیكحؼی رضایث ٍكحؼیان جّٔا ِْ کار، ایُ ةا. کّّغ ٓغایث ِوغی فیؼ ظٕدپؼداز دؿحگاه از اؿحماده

 ارزان و کٕچک اِغازه ظاظؼ ةْ ایُ، ةؼ ؾالوه. گیؼِغ ٍی را ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه روی قحاةی کارٍؽدٓای دادن دؿث از زًٕی و کّّغ ٍی صمغ

 .کؼد ِنب ِیؽ جؼ کٕچک ٓای ٍسحَؽ در را ٓا آن جٕان ٍی ِوغی فیؼ ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه ةٕدن

 

 (کشًرَا از تعدادي تجربٍ)وقد غير پرداخت ابسارَاي ي وقد يجٍ از استفادٌ
 ٍؼاصى زٕاٍؽ، اهحنادی جکاٍى ٓای دوره ظالل در. ةاقغ زاٍؿْ الؼاد هتٕل ٍٕرد ٍتاديْ و وؿحغ داد در کْ چیؽی آن از اؿث ؾتارت پٕل

 و ٍـکٕك اؿکّاس، َٓچٕن پؼداظحی اةؽارٓای کّار در پیف، هؼن ِیٌ ةؼ ةايـ. اؿث رؿیغه آن اٍؼوزی قکى ةْ پٕل جا قغه ؿپؼی ٍعحًمی

 وزٕد ةْ ٓا پؼداظث ِضٕه در زیادی جقییؼات ايکحؼوِیکی، پؼداظث زغیغ اةؽارٓای ایُ ورود ةا. قغِغ پؼداظث ؾؼمْ وارد زغیغی اةؽارٓای چک،

. قغ رایر اٍؼیکا ٍحضغه ایاالت و اروپایی کكٕرٓای از ةـیاری در زیادی ؿؼؾث ةا( debit card) ِوغ ٓای کارت از اؿحماده ،1990 دْٓ در. آٍغ

 و ِوغی ٓای پؼداظث ٍوایـْ و ةؼرؿی ةْ کْ داقث ةؼآن را کارقّاؿان و کكٕرٓا ٍؼکؽی ٓای ةاِک ةیكحؼ زغیغ، پؼداظث اةؽارٓای رواج

 اِؼژی، ٍنؼف کآف ٓا، ةاِک و ٍؼکؽی ٓای ةاِک ٓؽیّْ کآف راصث، و ؿٔى اؿحماده هتیى از زیادی ٍؽایای. ةپؼدازِغ ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث

 .قغ ٍی ةؼقَؼده زغیغ اةؽارٓای ةؼای... و پٕل قغن رةٕده یا ٍموٕد ریـک آٍغن پاییُ زیـث، ٍضیط صمغ

 در کًیغی ِوكی جسار، جٕؿط لؼوش ٓای پایاِْ در ِوغ ٓای کارت گؼلحُ هؼار پػیؼش ٍٕرد کْ داد ِكان جضویوات از جؿغادی جسؼةی ِحایر

 ٍؽایای وؾًیؼفٌ ايکحؼوِیک پؼداظث اةؽارٓای پػیؼش در ٍالصؼْ هاةى رقغ وزٕد ةا اٍا.  اؿث داقحْ ٍؽةٕر ٓای کارت از اؿحماده روزالؽون رقغ

 َٓؽٍان یالحْ، الؽایف ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث صسٌ کْ صايی در و دارد هؼار ةاالیی ؿعش در اؿکّاس از اؿحماده ةْ گؼایف ، آن ةؼای ةؼقَؼده

. ةاقغ ٍی 2002-2008 ٓای ؿال ظی یٕرو صٕزه در درزؼیان اؿکّاس ٍتًـ دّٓغه ِكان زغول. اؿث ةٕده ٍٕازْ الؽایف ةا ِیؽ اؿکّاس جواضای

 از و ِغارِغ ٍؿاٍالجی ٓای اؿحماده "ٍؿَٕال ٓا اؿکّاس ایُ زیؼا اؿث،  ِكغه ٍّؼٕر یٕرویی 500 و 200 ٓای اؿکّاس آٍار ایُ در اؿث ذکؼ ةْ الزم

 . قٕد ٍی اؿحماده(  store of value)  ارزش ذظیؼه ةؼای آِٔا
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 2008 ايی 2002 ٓای ؿال ظی یٕرو صٕزه درزؼیان اؿکّاس

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002                      ؿال

 485 438 406 367 335 304 263 زؼیان در اؿکّاس ٍتًـ

 

 امریکا متحدٌ ایاالت
 از جُ دو جٕؿط کْ اول ٍوايْ در. گؼلث هؼار ٍعايؿْ ٍٕرد ؿاِمؼاِـیـکٕ رزرو لغرال ِكؼیات و ةٕيحُ در ٍوايْ دو کكٕر، ایُ ةا راةعْ در

 از ای ِكاِْ ّٕٓز پؼداظث، زغیغ ٓای جکّٕيٕژی ٍؿؼلی ؾًیؼفٌ کْ اِغ رؿیغه ِحیسْ ایُ ةْ ِٕیـّغگان  اؿث، قغه ِٕقحْ اهحنادداِان و کارقّاؿان

 داده ؿٕق ٌٍٔ دالیى از یکی. ةاقغ داقحْ اداٍْ وضؿیث ایُ آیّغه ؿال 10 در رود ٍی اصحَال و قٕد َِی ٍكآغه ِوغ وزْ جواضای در کآف

 ِیؽ ارزش ذظیؼه ؾّٕان ةْ آن از قٕد ٍی ؿتب اٍؼ َٓیُ کْ اؿث آن( anonymity) ةٕدن ِام ةی لؼد ةْ ٍّضنؼ  ویژگی ، ِوغ وزْ ةْ الؼاد قغن

 ِوف کَاکان ِوغ پٕل و داقحْ رقغ درمغ 7/1 ؿاالِْ ِوغی، ٓای پؼداظث صسٌ آیّغه ؿال10 در اِغ کؼده ةیّی پیف درضَُ. قٕد اؿحماده

 .ةاقغ داقحْ پؼداظث ِؼام در ٍَٔی

 ٍٕضٕع ةْ( ارزش ذظیؼه و ٍتاديْ وؿیًْ) پٕل وػیمْ ٍّؼؼ دو از قغه ِٕقحْ ؿاِمؼاِـیـکٕ رزرو لغرال رئیؾ جٕؿط کْ ةؿغی ٍوايْ در

 در کـادی دوره آفاز) 2007 ؿال دؿاٍتؼ از کْ اؿث قغه ؾایغ ِحیسْ ایُ زؼیان، در اؿکّاس ةْ ٍؼةٕط آٍارٓای ةؼرؿی ةا و قغه پؼداظحْ

 از اؿحماده ديیى اؿث، گػقحْ ؿال 5 از ةیف درمغ 42 و داقحْ جٕزٔی هاةى رقغ ٍحضغه ایاالت زؼیان در اؿکّاس ٍتًـ ،2012 ؿال جا( اٍؼیکا

 ٓای روش ؿایؼ از اؿحماده اٍکان کْ ٍٕاهؿی در دارد ٍوتٕيیث زا َْٓ در ةؼایّکْ ؾالوه و اؿث ٍتادالت و ٓا پؼداظث اِسام ؿٕٔيث ِوغ، وزْ

 ةٕدن ِام ةی ِوغ، وزْ دیگؼ ٍؽیث(. ظتیؿی ةالیای و ةؼق هعؽ هتیى از ٍٕاهؿی در ٍذال ؾّٕان ةْ) َِٕد جکیْ آن ةْ جٕان ٍی ِغارد وزٕد پؼداظث

 ریـک درزْ ةا رآی ؾّٕان ةْ ِوغ وزْ از اؿحماده دیگؼ ؾتارت ةْ. اؿث ذظیؼه ؾّٕان ةْ آن از اؿحماده ِوغ، وزْ ِگٔغاری دیگؼ ديیى. اؿث آن

 .اؿث ٍايی و ؿیاؿی ٓای ِاآراٍی دوران ظالل در "ٍعنٕما ٍايی ٓای دارایی صمغ ةؼای پاییُ

 ٍعارج الؽایف ٍٕازات ةْ اول،. کّغ ٍی ٍكعل آن ةؼای را جواضا کآف یا الؽایف دالیى ِوغ پٕل ِگٔغاری ٓای ٓؽیّْ و ٍّالؽ درك

 ِگٔغاری دوم،. اؿث پؼداظث وؿیًْ ؾّٕان ةْ پٕل ِوف از اِؿکاؿی اٍؼ ایُ کْ یاةغ ٍی الؽایف ِیؽ ِوغ وزْ ِگٔغاری ٍیؽان زٍان، ظٕل در اهحناد

 ِوغ وزْ ِگٔغاری لؼمث ٓؽیّْ ةاِکی، ٓای صـاب ةٔؼه ِؼخ رلحُ ةاال ةا ؿٕم،. یاةغ ٍی الؽایف اهحنادی و ؿیاؿی ٓای ِاآراٍی دوران در ِوغ وزْ

 ةا ٓایی گؽیّْ ةْ دؿحؼؿی الؽایف ؾٕاٍى، ؿایؼ ةٕدن داةث قؼط ةْ آظؼ در و قٕد ٍی کَحؼ ِوغ وزٕه ِگٔغاری ةؼای الؼاد جَایى و رلحْ ةاال ِیؽ

 .قغ ظٕآغ ِوغ وزْ ِگٔغاری کآف ٍٕزب کٌ ٓؽیّْ

 ؿایؼ اجماهات. داِغ َِی کكٕر ایُ داظًی رویغادٓای از ٍحادؼ لوط را ٍحضغه ایاالت اؿکّاس ةؼای جواضا ٍیؽان ٍوايْ اداٍْ در ِٕیـّغه ايتحْ

 ةضؼان اوضاع قغن جؼ وظیٌ ٍٕازات ةْ. اؿث داقحْ جواضا در ٌٍٔ ةـیار ِوكی اروپا ٍايی ةضؼان. داِغ ٍی آَیث صائؽ ظنٕص درایُ ِیؽ را کكٕرٓا

 درةاره اظَیّان ؾغم ِیؽ و اهحنادی و ؿیاؿی ٓای ِاآراٍی وزٕد. یالث الؽایف "قغیغا اٍؼیکا دالر ِگٔغاری ةْ جَایى 2010 ؿال ةٔار در اروپا

 .کّّغ جتغیى  آٍؼیکا دالر ةْ را ظٕد یٕروٓای از ةعكی ٓا اروپایی گؼدیغ ؿتب آیّغه

 

 کاوادا

 هؼار ةؼرؿی ٍٕرد اؿث گؼدیغه درج کكٕر ایُ ٍؼکؽی ةاِک ِكؼیات در کْ ِوغ وزْ از اؿحماده ةا راةعْ در ٍوايْ دو ِیؽ کاِادا کكٕر در

 ةاِک جٕؿط کْ( Methods-of-Payment) پؼداظث ٓای روش ةؼرؿی ِام ةْ جضویوی ةؼاؿاس ِٕیـّغگان  ٍواالت، ایُ از یکی در. گؼلث

 از ةؼآن ؾالوه و آوری زَؽ پؼؿكّاٍْ ظؼین از را ِمؼ 6800 قعنی ٍعارج ةْ ٍؼةٕط اظالؾات اؿث، قغه اِسام 2009 ؿال در کاِادا ٍؼکؽی

 اگؼچْ کْ ةٕد ایُ روزاِْ ٓای یادداقث ٓای یالحْ از یکی. َِایّغ دتث را ظٕد روز 3 ةْ ٍؼةٕط روزاِْ ٍعارج اهالم کْ قغ درظٕاؿث ِمؼ 3500

 ةاقغ ٍی جؿغاد صیخ از پؼداظث فايب روش ّٕٓز ِوغ وزْ قٕد، ٍی قاٍى ٍتًـ ِؼؼ از را ٍؿاٍالت از درمغ 80 ةْ ِؽدیک اؾحتاری و ِوغ ٓای کارت

 درظنٕص را ای ؿاده  ٍغل ِٕیـّغگان، ظؼیغ، روزاِْ ٓای یادداقث ؿٕاةن از اؿحماده ةا. دارد جؿًن روش ایُ ةْ ٍؿاٍالت کى از درمغ 54 و

 وزْ. داد ٍی ِكان کاِادا کكٕر در را ِوغ وزْ از قایؽ اؿحماده دالیى صامًْ، ِحایر. زدِغ جعَیُ پؼداظث ٓای روش ؿایؼ و ِوغ وزْ ةیُ اِحعاب

 ةؼای آن از اؿحماده ؿٕٔيث اِحوال، و ِوى کٌ ٓای ٓؽیّْ ؿؼؾث، ؿٕٔيث، دارد، ٍوتٕيیث ةـیار جسار ةیُ در و ظؼد ٍؿاٍالت در "ٍعنٕما ِوغ،

 .ةاقغ ٍی ِوغ وزْ از گـحؼده اؿحماده دالیى ةٕدن، ِام ةی ِیؽ و ٍعارج کّحؼل
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 ايکحؼوِیک پؼداظث اةؽارٓای إِاع از اؿحماده هتیى از ٍعايتی ةْ آن، ِحایر و 2009 ؿال جضوین روش از گیؼی ةٔؼه ضَُ ِیؽ  دیگؼ درٍوايْ

 در ِوغ وزْ ؿٌٔ ةضخ، ٍٕرد کكٕر در کْ دٓغ ٍی ِكان ٍؼةٕط آٍارٓای ةؼرؿی. اؿث قغه اقاره زٍیّْ ایُ در آٍغه ةٕزٕد ٓای ِٕآوری و

 1990 دْٓ اوایى در کْ اؿث آن دّٓغه ِكان ظؼد پؼداظث اةؽارٓای از اؿحماده روِغ. اؿث داقحْ کآف گػقحْ ؿال 20 ظی ظؼد ٓای پؼداظث

 2011 ؿال در ٍؽةٕر ؿٌٔ. اؿث ةٕده ِوغی مٕرت ةْ( POS) لؼوش ٓای ٓادرپایاِْ جؼاکّف ٍتًـ از درمغ50 صغود و صسٌ از درمغ80 از ةیف

 الؽایف اؾحتاری و ِوغ ٓای کارت هتیى از ايکحؼوِیکی ٓای پؼداظث ؿٌٔ ٍواةى ودر رؿیغ ٓا جؼاکّف ٍتًـ درمغ 20 و صسٌ درمغ50 صغود ةْ

 .اؿث ظؼد ٍؿاٍالت در پؼداظث وؿیًْ جؼیُ ؾَغه ِوغ وزْ لؼوش، ٓای پایاِْ در ِوغ ؿٌٔ کآف ؾًیؼفٌ. یالث

 ٍتًـ ةا ٓای اؿکّاس ؿٌٔ. قٕد ٍی اؿحماده ِیؽ ارزش ذظیؼه ؾّٕان ةْ ٍؿاٍالت، در اؿحماده ةؼ ؾالوه ِوغ وزْ از کاِادا کكٕر در ایُ ةؼ ؾالوه

 ةْ ٍؽةٕر ٓای اؿکّاس اؿث ٍؿّی ایُ ةْ ٍٕضٕع ایُ کْ اؿث داقحْ الؽایف زٔاِی ٍايی ةضؼان زٍان در یؿّی 2009 جا 2007 ٓای ؿال ظی ةاال

 .اِغ گؼلحْ هؼار اؿحماده ٍٕرد( non-payment purpose) ٍؿاٍالجی فیؼ ٍواضغ ٍّؼٕر

 ٓای ِٕآوری درضَُ، و گیؼد ٍی هؼار اؿحماه ٍٕرد ظؼد ٍؿاٍالت در ظنٕص ةْ گـحؼده ظٕر ةْ ّٕٓز ِوغ وزْ کْ اؿث ایُ کًی ِحیسْ

 جواضا ٍؽةٕررا ٓای ِٕآوری قؼظی ةْ کّّغگان ٍنؼف ةاقغو کّّغگان ٍنؼف جواضای ٍٕرد کْ گیؼد ٍی هؼار جسار پػیؼش ٍٕرد مٕرجی در پؼداظث

 .ةاقغ جسار پػیؼش ٍٕرد کْ کّّغ ٍی

 

 یًري حًزٌ
 ٓا قؼکث و ظإِارٓا ةیُ یٕرو اؿکّاس ٍنؼف ةؼرؿی درظنٕص جضوین دو( ECB) اروپا ٍؼکؽی ةاِک جٕؿط 2009 و 2008 ٓای ؿال در

 .اؿث رؿیغه چاپ ةْ( 2011 آوریى) اروپا ٍؼکؽی ةاِک ٍآاِْ ةٕيحُ در ای ٍوايْ ظی آن ِحایر کْ قغه اِسام یٕرو ٍّعوْ در

 ّٕٓز ِوغ ٍؿاٍالت ارزش و اؿث ةٕده ٓا پؼداظث در ٌٍٔ اةؽاری ِوغ وزْ یٕرو، ٍّعوْ در 2008 ؿال در دٓغ ٍی ِكان جضویوات ایُ ِحایر

 ٍؿاٍالت ةؼای پؼداظث وؿیًْ جؼیُ ٍؼزش ِوغ وزْ رؿغ ٍی ِؼؼ ةْ. اؿث ةٕده لؼوش ٓای پایاِْ در ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث ٍتًـ ةؼاةؼ 2 جا 5/1 ةیُ

 از "ٍؿَٕال یٕرو 1000 جا ٍتايـ ةؼای صحی( جضوین ؿئٕاالت ةْ دّٓغگان پاؿط از درمغ20) الؼاد از جٕزٔی هاةى جؿغاد اٍا. ةاقغ ٍی یٕرو 100 زیؼ

 و ایحايیا اجؼیف، هتیى از کكٕرٓایی در. دارد وزٕد ٍعحًك کكٕرٓای در ظإِارٓا رلحار در ای ٍالصؼْ هاةى جماوت. کّّغ ٍی اؿحماده ِوغ وزْ

 در. کّّغ ٍی اؿحماده ِوغ وزْ از افًب ٍؼدم اؿپاِیا و ایحايیا اجؼیف، هتیى از کكٕرٓای در. کّّغ ٍی اؿحماده ِوغ وزْ از افًب ٍؼدم اؿپاِیا

 ِوغ وزْ لؼوقی، ؾَغه و لؼوقی ظؼده جسارت ِیؽ و رؿحٕران و ٓحى ةعف در. قٕد ٍی اؿحماده کَحؼیُ ِوغ وزْ از ِیؽ ًّٓغ و لؼاِـْ کكٕرٓای

 از کٕچکی ؿٌٔ ٓا قؼکث کًی ظٕر ةْ اٍا. قٕد ٍی پؼداظث ِوغ مٕرت ةْ ٓا قؼکث ٓؽیّْ ؿٌٔ ةیكحؼیُ ٓا، ةعف درایُ. دارد را ٍنؼف ةیكحؼیُ

 .کّّغ ٍی پؼداظث ِوغی را ظٕد ٓای ٓؽیّْ

 وزْ ٍوغار کْ دٓغ ٍی ِكان ارزش ذظیؼه ؾّٕان ةْ ِوغ وزْ از اؿحماده ٍوغار ةؼآورد درظنٕص فیؼٍـحویٌ روش و جضوین ٍـحویٌ ِحایر

 .اؿث جٕزْ هاةى درزؼیان اؿکّاس ٍتًـ ةْ ِـتث یٕرو ٍّعوْ در قغه ذظیؼه ِوغ

 ِوف پغیغه ایُ در ةٕده پاییُ کٌ، ةٔؼه ِؼخ و جٕرم ِؼخ ديیى ةْ کْ ِوغ وزْ ِگٔغاری لؼمث ٓؽیّْ ٍغت، جَام در و یٕرو ٍؿؼلی زٍان از

 جقییؼ ِوغ وزْ ٍنؼف در کْ ِغارد وزٕد ای ِكاِْ ٓیچ صاضؼ صال در ويی قغه اِسام 2009 و 2008 ٓای ؿال در جضویوات اگؼچْ. اؿث داقحْ

 اٍؼ ایُ کْ اؿث یالحْ الؽایف کَی ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث وؿیًْ ةْ قغه اِسام ٍؿالٍات کى ؿٌٔ "اصحَاال اٍا. ةاقغ آٍغه وزٕد ةْ جٕزٔی هاةى

 ةْ ِگاه ةا. ةاقغ ٍی ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث گـحؼش ةؼای جكٕیوی ٓای ةؼِاٍْ و زیؼةّآا جٕؿؿْ پؼداظث، ٓای جؼٍیّال جؿغاد در الؽایف از ِاقی

 جادیؼی پؼداظث زغیغ اةؽارٓای و ٍاِغ ظٕآّغ ةاهی پؼداظث ٌٍٔ اةؽار یک ؾّٕان ةْ "ِوغ وزْ" داقث اِحؼار جٕان ٍی ٍغت ٍیان در و آیّغه

 .داقث ظٕآّغ ظنٕص ایُ در ٍالیٌ

 

 آلمان
 داده اِسام کكٕر ایُ در فیؼِوغی پؼداظث اةؽارٓای و ِوغ وزْ از اؿحماده درظنٕص را ای ٍعايؿْ 2011 ؿال در آيَان کكٕر ٍؼکؽی ةاِک

 ٓای پؼداظث ؿٌٔ وزٕد، ایُ ةا. اؿث ةٕده آيَان در اؿحماده ٍٕرد اةؽار جؼیُ قایؽ ّٕٓز ِوغ وزْ ٍؽةٕر، ؿال در ٍعايؿْ، ایُ ِحایر ةؼاؿاس.  اؿث

 .اؿث رؿیغه 2011 ؿال در درمغ53 ةْ 2008 ؿال در درمغ58 از ِوغی
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 اؿحماده گـحؼدگی ٌٍٔ، ؾٕاٍى از یکی. اؿث گؼلحْ هؼار جادیؼ جضث ؾٕاٍى از ةؼظی ديیى ةْ فیؼِوغ اةؽارٓای ةا ِوغ وزْ زایگؽیّی لؼآیّغ

 ؿال در 710´000 ةْ 2008 ؿال در 593´000 از ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث پؼدازش ةؼای ِیاز ٍٕرد جؼٍیّال جؿغاد. ةاقغ ٍی پؼداظث ٓای کارت از

 .دٓغ ٍی ِكان را درمغ20 ٍؿادل رقغی کْ رؿیغه 2011

 ظٕد ٓای دؿحگاه جٕزْ هاةى جؿغاد ؾٕاٍى، ایُ از یکی. اؿث داقحْ جادیؼالؽایكی ِوغ وزْ از اؿحماده ةؼ کْ دارد وزٕد ؾٕاًٍی َٓچّیُ

 از دریالث ظٕد و ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه جؿغاد. کّغ ٍی جـٔیى را ِوغ وزْ  ةؼداقث  ةْ دؿحؼؿی کْ اؿث اؾحتاری ٍؤؿـات قؿب و پؼداز

 .اؿث رؿیغه 2011 ؿال در   56´500 ةْ 2008 ؿال در 55´500

 ٓـحّغ لؼوقان ظؼده و کّّغگان ٍنؼف ایُ "ِٔایحا. ةاقغ ٍی ٍـحَؼ اٍا ةعئی و کّغ فیؼِوغ، پؼداظث اةؽارٓای از اؿحماده روِغ کًی ظٕر ةْ

 و کار ٍضالؼْ پؼداظث، ؾادات زٍیّْ در آيَاِی، کّّغگان ٍنؼف ةؼایُ، ؾالوه. کّّغ اؿحماده را پؼداظث اةؽارٓای از یک کغام گیؼِغ ٍی جنَیٌ کْ

 را پؼداظحی اةؽار از اؿحماده ةْ جَایى َِٕدِغ اػٔار جضوین، ؿئٕاالت ةْ دّٓغگان پاؿط و قِٕغگان ٍناصتْ از درمغ60 "جوؼیتا. ٓـحّغ ؿّحی

 اةؽاری "ِوغ وزْ" دیگؼ ؾتارت ةْ. َِایغ ٍی ظّذی را پؼداظث رلحارٓای در ؿؼیؽ جقییؼ ٓؼگِْٕ "اصحَاال اٍؼ، ایُ کْ اِغ ظٕگؼلحْ آن ةا کْ دارِغ

 .ةٕد ظٕآغ آیّغه ٓای ؿال در رایر و ٍحغاول

 

 استراليا
 1/1 ةْ اؿکّاس اِحكار ٍػکٕر، ؿال  ژوئُ ٍاه  پایان در ،2012   ؿال در  اؿحؼايیا ٍؼکؽی ةاِک ؿاالِْ گؽارش در ٍّغرج آٍارٓای ظتن

 .گكث ةايـ دالر ٍیًیارد  6/53  ٍؿادل ٍتًقی  ةْ و هعؿْ ٍیًیارد

 

 سًئيس
 ديیى ةْ کْ اؿث قغه اقاره درزؼیان، اؿکّاس ةْ ٍؼةٕط ةعف در( 2012 ؿال) ؿٕئیؾ ٍؼکؽی ةاِک ؿاالِْ گؽارش پّسَیُ و یکنغ در

 درزؼیان اؿکّاس ٍتًـ ٍحٕؿط. اؿث داقحْ الؽایف ٍؽةٕر ؿال در اؿکّاس ةؼای جواضا پاییُ، ةٔؼه ٓای ِؼخ و ٍايی ةازارٓای در اظَیّاِی ِا اداٍْ

 اؿکّاس جؿغاد. دٓغ ٍی ِكان را درمغ11 صغود رقغی( لؼاِک ٍیًیارد 3/49) 2011 ؿال رهٌ ةْ ِـتث کْ رؿیغ لؼاِک ٍیًیارد 7/54 ةْ

 ةٕده ٍٕازْ درمغ4/6 ٍؿادل رقغی ةا کْ گكث ةايـ 2012 ؿال در هعؿْ ٍیًیٕن 9/357 ةْ 2011 ؿال در هعؿْ ٍیًیٕن 3/336 از ِیؽ درزؼیان

 .ةاقغ ٍی ةاال ٍتًـ ةا ٓای اؿکّاس ةْ ٍحؿًن "ؾَغجا درزؼیان اؿکّاس رقغ. اؿث

 

 تایلىد

  اؿث قغه اِسام جضویوی 2010 ؿال در ِوغ وزْ از اؿحماده ةؼ ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث اةؽارٓای جادیؼ راةعْ در ِیؽ جایًّغ ٍؼکؽی ةاِک در

 .قٕد ٍی اقاره ٍؽةٕر جضوین ِحایر ةْ ظالمْ ظٕر ةْ کْ

 اةؽارٓای از ٍعحًمی إِاع و ةاقغ ٍی ةعف اٍیغ کكٕر ایُ در ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث جٕؿؿْ کْ دٓغ ٍی ِكان ةؼرؿی ٍٕرد قٕآغ

 ةؼای قغه ارائْ ٍغل از اؿحماده ةا. اؿث داقحْ جٕزٔی هاةى رقغ اظیؼ ٓای ؿال در( debit card) ِوغ ٓای کارت "ٍعنٕما ِوغ وزْ زایگؽیُ

 داری ٍؿّی جادیؼ ةٔؼه ِؼخ و GDP کْ اؿث قغه ِحیسْ چّیُ ِوغ، وزْ از اؿحماده ةؼ پؼداظث ٓای کارت و ايکحؼوِیک ٓای پؼداظث جادیؼ ؿّسف

 جواضای در ٍَٔی ِوف GDP کْ اؿث ٍؿّی ةغیُ ةاقغ ٍی 42/0 صغود کْ GDP ةاالی "ِـتحا َٓتـحگی ضؼیب. دارد اؿکّاس جواضای ةؼ

 .ةاقغ ٍی ٍٕدؼ پاییُ ٍتًـ ةا ٍؿاٍالت در ةعنٕص اؿکّاس جواضای الؽایف ِیؽدر ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه الؽایف ةؼایُ، ؾالوه. دارد ِوغ وزْ

 کآّغه ادؼ اؿکّاس کًی جواضای ؿعش ةؼ ِوغ ٓای کارت هتیى از ايکحؼوِیک پؼداظث ٓای روش از ةؼظی کْ دٓغ ٍی ِكان جسؼةی ِحایر

 جواضای در کآف ةْ ٍّسؼ کارجی ٓای جؼاکّف در الؽایف درمغ10 یؿّی ةاقغ، ٍی -15/0 ٍؿادل قغه زده جعَیُ َٓتـحگی ضؼیب. دارد

 .َِٕد اةؼاز ٍضحاظاِْ ةایـث ٍی را اؿحّتاظی چّیُ ايتحْ. قغ ظٕآغ درمغ5/1 صغود در ِوغی ٍؿاٍالت

 در "ٍعنٕما کكٕر ایُ در آیّغه ٓای ؿال در پؼداظث اةؽار جؼیُ امًی ؾّٕان ةْ ِوغ وزْ ِوغ، ٓای کارت ٓای وزٕدزایگؽیُ ؾًیؼفٌ

 ؿٕٔيث و ذظیؼه ِگٔغاری ةؼای اةؽاری ؾّٕان ةْ آن از ِوغ،اؿحماده وزْ ةٕدن ِام ةی. گؼلث ظٕآغ هؼار اؿحماده ٍٕرد کٕچک و ظؼد ٍؿاٍالت

 کًیغی ٓای ِوف ِوغ وزْ ةْ کّّغگان ٍنؼف گؼایف و جؼزیش در کْ ٓـحّغ ؾٕاًٍی ظٕدپؼداز، ٓای دؿحگاه جؿغاد زیاد رقغ ادؼ در آن از اؿحماده

 از اؿحماده آَیث رؿیغه، 2004-2009 ٓای ؿال ظی ةات 16500 ةْ( Baht) ةات 12000 از کْ اؿکّاس ؿؼاِْ ِگٔغاری ٍغاوم رقغ. دارِغ
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 ةّاةؼایُ. دّٓغ پٕقف را ِوغ وزْ ٍّالؽ جَام ِؽدیک آیّغه در ةٕد ِعٕآغ هادر ايکحؼوِیک ٓای گؽیّْ. دٓغ ٍی ِكان ٍؿاٍالت در را ِوغ وزْ

 و جؼزیش جقییؼ "ِٕؾا کْ دٓغ ٍی ِكان ِیؽ کكٕرٓا از ةـیاری جسؼةْ و داقث ظٕآغ وزٕد آیّغه در لؿًی ؿعش در ِوغ وزْ ةؼای کًی جواضای

 ةیكحؼی جالش ةْ ِیاز زٍیّْ ایُ در ٍٕلویث ةْ ِیى ةؼای يػا و ةٕده ةؼ زٍان ِوغ وزْ زای ةْ ايکحؼوِیکی اةؽارٓای از اؿحماده زٍیّْ در ٍؼدم ؾادات

 .ةاقغ ٍی

 

 ترکيٍ
 ةْ جَایى کكٕر ایُ در اظیؼ ٓای ؿال در اگؼچْ ، گؼدیغه ٍّحكؼ ايًًَی ةیُ  جـٕیْ ةاِک جٕؿط 2012 ؿال در کْ گؽارقی ةؼاؿاس

 ٍٕرد در دهیوی رهٌ ايتحْ. ةاقغ ٍی ظؼد ٓای پؼداظث ةؼای وؿیًْ جؼیُ ؾَغه ِوغ وزْ یالحْ، الؽایف زایگؽیُ پؼداظث ٓای روش از اؿحماده

 در M1 ةْ ِوغ ؿٌٔ. گكث ةايـ يیؼ ٍیًیارد 1/52 ةْ درزؼیان ٍـکٕك و اؿکّاس ٍتًـ زَؽ 2011 ٍارس در. ِیـث ٍٕزٕد ِوغی ٓای پؼداظث

 ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه از اؿحماده ٓا، ةاِک. ةاقغ ٍی جؼکیْ در ِوغی ٓای پؼداظث آَیث دّٓغه ِكان ؿٌٔ ایُ کْ ةٕد درمغ2/51 ،2011 ؿال

 .اؿث الؽایف درصال ٓا دؿحگاه ایُ از اؿحماده و َِایّغ ٍی جكٕین را ِوغی ٓای ةؼداقث ةؼای

 صال در اؾحتاری اِحوال ٓای صـاب از اؿحماده الؽایف ديیى ةْ ةازِكـحگی صوٕق و دؿحَؽد و صوٕق پؼداظث ةؼای ِوغ وزْ از اؿحماده

 .اؿث کآف

 زغیغ پؼداظث اةؽارٓای ٍؿؼلی اةحغای از کْ اؿث ٍٕضٕؾی ايکحؼوِیک پؼداظث اةؽارٓای از اؿحماده ةا آن راةعْ و ِوغ وزْ ٍنؼف ٍیؽان

 ةْ ِوغ وزْ از اؿحماده واؿعْ ةْ کْ ٓایی ٓؽیّْ ؾًث ةْ کكٕرٓا از ةـیاری و ةٕده اهحنادداِان و ٓا دويث ٍؼکؽی، ٓای ةاِک جٕزْ ٍٕرد َٕٓاره

 در قمالیث ایساد و ٓا ٓؽیّْ کآف. ٓـحّغ فیؼِوغ اةؽارٓای از اؿحماده ةْ الؼاد جؼفیب "ِحیسحا و ٓا ٓؽیّْ کآف دِتال ةْ قٕد ٍی جضَیى اهحناد

 .اؿث ٍؼکؽی ٓای ةاِک ٍغِؼؼ زٍیّْ ایُ در کْ اؿث آغالی ٓا پؼداظث

 

 :قبلی وسل بٍ وسبت غيروقد خًدپرداز َاي دستگاٌ جدید وسل تفايت -2
  اؿث؛ ٍحماوت هتًی ٓای َِِْٕ ةا کاٍالً ظؼاصی و دیؽایُ ازيضاظ •

 و          ٓا ؿازٍان ٓا، ةاِک کْ ٓایی ٓغف و ٓا ظٕاؿحْ و ٍعحًك ٓای ةاِک ةؼای اِغرویغ و يیّٕکؾ ویّغوز، جضث ورژن 3 از پكحیتاِی •

 .کّغ ٍی ةؼآورده راصحی ةْ را دارِغ ٓا قؼکث دیگؼ

 .اؿث قغه روز ةْ کاٍالً مّؿحی ظؼاصی و ؿاظث کیمیث ازيضاظ •

 .ٓا ؿازٍان و ٓا ةاِک ؿازٍان رِگ ةا ٍحّاؿب ةّغی رِگ •

 .هتًی ِـى هیَث رِر َٓان در جوؼیتاً هیَث •

 

 کیٕؿک ٓای الؽار ِؼم

 : قِٕغ ٍی جوـیٌ گؼوه ؿْ ةْ ٓا الؽار ِؼم ایُ
•Operating System Software   

• Application  

• Management Software  

Operating System Software  

 ؿْ دارِغ ٍغیؼ یک ةْ ِیاز الؽار ؿعث یک ٕٓیث جؿییُ یا لؼٍان ازؼای ازازه ةؼای کْ ٓـحّغ کاٍپیٕجؼ ؾاٍى ؿیـحٌ ٍذى ٓا الؽار ِؼم ایُ

 : اؿث قغه جٔیْ اٍّیحی ٓای صمؼه پٕقف ةؼای الؽار ِؼم دؿحْ

• Customized Interfac (ؿمارقی الؽارٓای ِؼم  ) 

• Remote Control (دور راه از کّحؼل الؽارٓای ِؼم  ) 

• Tamper-proofing (آورِغ ٍی در قغه رٍؽ ٓای کغ مٕرت ةْ را ٓا داده کْ الؽارٓایی ِؼم  ) 
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 tamper proofingَاي افسار ورم -1شکل 

      

 ةؼای را ظامی ٓای هاةًیث کْ ٓـحّغ ای اضالْ ای الیْ راؿث ؿَث قکى و اؿث ٓا کیٕؿک ؾاٍى ؿیـحٌ اؿحاِغارد چپ ؿَث قکى

 . داد اِسام دؿحی مٕرت ةْ ظامی وػایك جٕان ٍی هاةًیحٔا ایُ ةا و آورِغ ٍی وزٕد ةْ remote control و temer –proofing الؽار ِؼم

 
Application  

 ةؼای کّغ ٍی اؿحماده ٓا آن از ٍكحؼی یؿّی ٓـحّغ ؿمارقی ِیَْ مٕرت ةْ گمث جٕان ٍی کْ دارد وزٕد زٍیّْ ایُ در زیادی ٓای ةؼِاٍْ

 ظٕد ظٕاؿحْ ةْ وب در وزٕ زـث ةا ظٕد ِیاز درظٕاؿث ةؼای وٍكحؼی ةاقّغ web browser جٕاِّغ ٍی الؽار ِؼم ایُ گمث ٍیحٕان ةٔحؼ درك

 .ةاقغ لیًٌ یک ةًیط رزرو یا ٕٓاپیَا ةًیث رزور الؽار ِؼم ایّٔا از دیگؼ َِِْٕ. ةؼؿّغ ؾکؾ یا ظاص ٍعًب کؼدن پیغا ٍذى

 
Management Software  

 را اٍّیحی وػایك و ٍغیؼیحی وػایك ، application وػایك آِٔا.اؿث ؿیـحٌ در ٓا کار از ٍَٔی جؿغاد ٍغیؼیث الؽار ِؼم ِٕع ایُ وػیمْ

 . کّّغ ٍی جمکیک ٌٓ از

 

  امىيتی يظایف

 ٍٕارد، از ةـیاری در. ٓـحّغ اٍُ ط ارجتا ارائْ ةؼای اؿث FireCast WireSpring ٍسَٕؾْ ٍاِّغ کیٕؿک الؽار ِؼم ٍَٔحؼیُ، و اويیُ

 َِی ٍحساوز ةْ را ظؼاةکاری وازازه کّغ ٍی همى را کاٍپیٕجؼ الؽار ِؼم ایُ دارد وزٕد ظؼاةکاری اٍکان کْ دارِغ هؼار ٓای ٍضیط در ٓا کیٕؿک

 . دٓغ

 

  افساري ورم يظایف
 ٓای ةـحْ. دارِغ زیتایی قکى و گؼالیک ، زػاب ةؼِغٓای کْ آٍغه وزٕد ةْ ٍؼدم ِیازٓای رلؽ و ؾالین ةْ جٕزْ ةا ٍحؿغدی ٓایی ةؼِاٍْ

 اؿحماده ٓا کیٕؿک از کْ ٍٕاهؿی در. اِغ قغه ظؼاصی ی ٍكحؼ ِیازٓای رلؽ ةؼای کْ server-client ٓای قتکْ ٍذى ای پیكؼلحْ ٍغیؼیحی

 جٕزْ ِیؽزًب ظؼین ایُ از جا گػارِغ ٍی َِایف ةْ ؾَٕم ظٕدکارةؼای ظٕر ةْ را اِیَیكّی ٓای لیًٌ یا جتًیقات ٍغیؼ ٓای کیٕؿک قٕد َِی

 . کّّغ

 

  مدیریتی يظایف

 ِْ اٍا قٕد ٍی اصـاس لّی پكحیتاِی ةْ ِیاز پؾ اِغ رگؼهحْ هؼا ٍحماوت ٓای وضؿیث در و ٍعحًك زآای در ٓا کیٕؿک ایّکْ ةْ ةاجٕزْ

 قکى ةْ اؿث ٍَکُ کْ آیغ وزٕد ةْ ؿیـحٌ ةؼای صادی ٍكکى یا ظعا کْ زٍاِی قیٕه ایُ ةغون.  دور راه از کّحؼل ظؼین از ةًکْ ٍضى در

 رلؽ ةؼای ةایغ ٍؼةٕظْ ٓای جکّـیُ و ٍّٔغؿیُ زٍیّْ ایُ در و قٕد مؼف لّی پكحیتاِی زٔث ای اضالْ ٓای ٓؽیّْ ةایغ ةاقغ آةی ممضْ

 ٓا ویؼوس آِحی رؿاِی روز ةْ و ؿیـحٌ در( troubleshoot) ظعا رلؽ و جؼ هغیَی الؽارٓای ِؼم روزرؿاِی ةْ ةؼای. قِٕغ صاضؼ ٍضى در ٍكکى

 .اؿث رؿاِغه صغاهى ةْ را اضالی ٓای ٓؽیّْ و قغه ایساد ٍغیؼیحی ٓای ةـحْ
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 :ةاِکی کیٕؿک ٍعنٕص الؽار ِؼم جٕؿط قغه ارائْ ٓای ؿؼویؾ از جؿغادی

 ٍحنى ٓای صـاب و کارت از صـاب ٍاِغه  •

 ٍحنى ٓای صـاب و کارت از مٕرجضـاب •

 کارت ةْ کارت وزْ اِحوال •

 ؿازٍأِا هتٕض کًیْ پؼداظث •

 کارت دوم و اول رٍؽ جقییؼ •

 کارت کؼدن ٍـغود  •

 چک دؿحْ درظٕاؿث •

 قغه پاس چکٔای وضؿیث •

 کارت مغور درظٕاؿث •

 کارت ةا ٍؼجتط صـاب جقییؼ •

 کارت ةا صـاب اجنال هعؽ یا ةؼهؼاری •

 جـٔیالت وضؿیث •

 

 :ٓا ةاِک در رؿاِی اظالع کیٕؿک یک ؾّٕان ةْ

 پؼییّث و مٕت, ٍحُ مٕرت ةْ ٍكحؼیان ةْ ةاِک ارایْ هاةى جـٔیالت ظنٕص در رؿاِی اظالع •

 ةاِک کكی هؼؾْ ةؼِغگان ٓای ِام از اظالع •

 زقؼالیایی ٍٕهؿیث یا قؿتْ کغ و ِام اؿاس ةؼ قؿتْ زـحسٕی •

 ةاِک ظغٍات ظنٕص در ٍكحؼیان ةْ ای ٍكاوره ظغٍات ارایْ •

 ؿازٍاِی چارت مٕرت ةْ ةاِک واصغٓای ٍؿؼلی •

 فیؼه و ٓا صـاب إِاع الححاح ٍاِّغ ةاِک ظغٍات ِضٕه ظنٕص در رؿاِی اظالع •

 

 : کارکّان و ةاِک ظنٕص در ٍؼدم ِؼؼات آوردن دؿث ةْ و ِؼؼؿّسی زٔث اةؽاری ؾّٕان ةْ 

 ٍغیؼیث و کارکّان, قؿتْ ؾًَکؼد ظنٕص در ٍكحؼیان از مٕجی و ٍحّی مٕرت ةْ ِؼؼؿّسی •

 ٍكحؼی جٕؿط ٓا دیغگاه و پیكّٔادٓا, ٓا اِحواد ارایْ •

 پاؿط و پؼؿف ؿاٍاِْ ارایْ •

 

 :ةاقغ ٍی زیؼ ٓای هـَث قاٍى کیٕؿک دؿحگاه

 .ةاقغ ٍی ٍـحویٌ ِٕر در دیغ هاةى رِگی َِایف ممضْ ةْ ٍسٔؽ دؿحگاه ایُ(: پاِى) َِایف ممضْ.1

 .َِایغ ٍی جـؼیؽ کارةؼ ةؼای را دؿحگاه ةا کار ٍتايـ و ظغٍات اِحعاب ةا کْ گؼدیغه جؿتیْ کًیغٓایی دؿحگاه پاِى روی ةؼ َٓچّیُ

 ٍؼةٕظْ اظالؾات و ةاِکی رٍؽ ورود زٔث(: Pin Pad)کًیغ  ممضْ  .2

 .دؿحگاه دوره گؽارش و قغه اِسام جؼاکّف رؿیغ چاپ زٔث(: Printer)چاپگؼ .3

 .دؿحگاه ٍنؼلی ويحاژ کّّغه جاٍیُ(: Power Supply)جقػیْ ٍّتؽ .4

 .ٍقّاظیـی کارت( Swipe)کكیغن زٔث(: Card Reader)ٍقّاظیـی ظٕان کارت .5

 .ؿیـحٌ ةٕدن لؿال وضؿیث َِایف زٔث. دؿحگاه راؿث ؿَث(: LED)َِایكگؼ .6

 .هتٕض روی ةارکغ ظٕاِغن و قّاؿایی زٔث: ظٕان ةارکغ .7

 .اٍّیحی إٍر زٔث کارةؼان جناویؼ دتث زٔث: دورةیُ .8

 .دؿحگاه کؼدن ظإٍش و روقُ زٔث کًیغ .9
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 وتيجٍ گيري -3
 جٔیْ ةْ ٍضغود کكٕر در ايکحؼوِیک ةاِکغاری صٕزه 80 دْٓ اوایى جا ، اؿث ةٕده صٕزه ایُ روی پیف کْ ةؽرگی ٍـائى و چايكٔا وزٕد ةا

 ایُ دّٓغه ارائْ قؼکحٔای زٍان، آن قؼایط در ايتحْ کْ ةٕد ٍضنٕالت ایُ روی ظغٍات ارائْ و ٍضنٕالت ایُ ؿازی ةٍٕی و ظارزی ٍضنٕالت

 روزالؽون جواضای َٓؼاه ةْ ةاِکغاری مّؿث در ِٕیُ اةؽارٓای پیغایف .اِغ قغه ٍحضَى را زیادی زصَات ، صٕزه ایُ پیكگاٍان ؾّٕان ةْ ظغٍات،

 کیمی و کَی الؽایف ةْ ِیاز ضؼورت کّار در. اؿث َِٕده قگؼف جضٕيی دچار را مّؿث ایُ ةاِکی، آؿاِحؼ ظغٍات ةْ دؿحیاةی ةؼای ٍكحؼیان

 لؼوقگآی و ای قؿتْ کارجعٕأِای ، فیؼِوغ ٓای پایاِْ و ٓا کیٕؿک ، ظٕدپؼدازٓا ؛ Card Acceptance Device))  کارت پػیؼش اةؽارٓای

.  اؿث زغی جواضای ایُ ةْ پاؿط و ةاِکغاری دِیای ةؼای اظالؾات لّّاوری زغیغ ارٍقان ايکحؼوِیکی، ةاِکغاری هايب در ٍسازی قؿب صضٕر ،

 لّّاوری کارةؼد.اؿث پیام درگاه و کاِال ٍغیؼیث ، ةاِک ایَیى ، ةاِک َٓؼاه ، ةاِک جًمُ ةاِک، ایّحؼِث قاٍى ٍسازی ةاِکغاری رآکارٓای

 و َِٕده ٍكحؼیان ٓای ظٕاؿحْ جؼیُ اةحغایی از یکی ةْ جتغیى را ِواط دورجؼیُ در روزی قتاِْ ظغٍات ارائْ ، ِٕیُ ةاِکغاری در اظالؾات

 .       قغ ظٕآغ رهاةث ؾؼمْ از ةاِکٔا صػف ةْ ٍّسؼ آن ةْ ِپؼداظحُ

 جأدیؼ ةاِکٔا ؿٕدآوری الؽایف ةؼ ٓا ٓؽیّْ کآف ةا ، ٍكحؼیان رضایث الؽایف ةؼ ؾالوه ، ايکحؼوِیک ةاِکغاری ظغٍات ارائْ ٍواةى در

 و ٍَکُ زٍان صغاهى در را ةاِکی ظغٍات از کاًٍی ؿتغ ، روز قتاِْ از ؿاؾث ٓؼ در جا جٕاِّغ ٍی ٍكحؼیان ؼجیبج ایُ ةْ.  داقث ظٕآغ ٍـحویٌ

 VTM و ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه ةْ ِـتث ِوغ فیؼ ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه کْ ٓایی ٍؽیث ةْ جٕزْ ةا .کّّغ دریالث ايٕمٕل ؿٔى و اٍُ ةـحؼی در

 .ةاقیٌ کكٕر ةاِکی قتکْ در ِوغی فیؼ ظٕدپؼداز ٓای دؿحگاه لؼاگیؼ گـحؼش قآغ زودی ةْ رود ٍی اِحؼار دارِغ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 623 -693، ص 6931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 مىابع ي مراجع
 1385ایؼان،  اظالؾات لّاوری جعننی اِسَُ ِنیؼی،م، جماوت ٓای ؿیـحٌ ؾاٍى در ِنب پایاِْ ٓای فیؼِوغی، [1]

 ٌٍٔ ایُ ٍوایـْ و زغیغ ٓای قیٕه ةْ ِگاه ةا آِٔا ةؼوزرؿاِی و ًٍث ةاِک ظغٍات ارائْ ٓای درگاه ةؼرؿی ِٕرائًی، ح،  [2]
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