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عنوان مقاله:
 بررسی امکان استفاده از پول های دیجیتال در تجارت الکترونیکی ایران در آینده (با تاکید بر پول دیجیتال

بیت کوین)

محل انتشار:
سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی  (سال:1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۲ صفحه

نویسندگان: 
عدنان مظفريان - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني بين الملل، دانشگاه شاهد تهران

محمد جواد شيخ - عضو هييت علمي بخش مديريت بازرگاني دانشگاه شاهد تهران

خالصه مقاله:
با توسعه ی نظریه اقتصادی مدرن، استفاده از اسکناس های ساده تر، به جای فلزات گران بها آغاز شده

است. ارزش پولی اسکناس ها و مسیولیت های انتشار به بانک های مرکزی واگذار شد. این بانک های
مرکزی با کنترل سیاست های پولی، بطور کلی با اهداف رشد اقتصادی، ثبات قیمت و ثبات سیستم های
مالی کار می کنند. به تازگی درک رو به رشدی از پول که کامال متفاوت از پول های سنتی بوده و توسط

بانک های مرکزی کنترل و منتشر نمی شوند شکل گرفته است. با این حال آن را به عنوان پول می
پردازند و خصوصیاتی مشابه پول را حمل می کنند. کاربران همچنین قادر به دستیابی و انتقال پول

الکترونیک بدون واسطه ها و بانک های مرکزی می باشند. پول الکترونیکی توسط کدهای اینترنتی تهیه و
تامین می شود. با وجود کدهای ماتریسی پیچیده، هنوز در مورد امنیت آن تردید وجود دارد. بعضی
کشورها استفاده از آن ها را به عنوان یک تصمیم سیاسی ممنوع کرده اند. محبوب ترین پول های

الکترونیکی در سراسر جهان عبارتند از: coin Bit،cash-E ،Visa،Paypal،Free-Check بیت کوین یک
ارز رمزگذاری شده ی در حال ظهور است که درباره ی رمز و راز و پیچیدگی آن گفت و گو شده است.

هدف این ارز این است که نحوه ی پرداخت های ما را تغییر دهد. رویکرد فعلی برای ارسال از راه دور پول
از یک حوزه به حوزه ای دیگر، از طریق سپرده های بانکی یا چک یا انتقال بانکی است. کاربران ارزهای

دیجیتال مزایای امنیت، ناشناس بودن و کارایی را برای انجام معامالت اعالم می کنند.
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لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-CONMAHU03-CONMAHU03_014.html

این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.
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