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  گام اول: اقتصاد رقوی

اکسیتراًن،   کٌذ بِ اقتصادی کِ بر فٌاٍریْای رقویی  شیاهش شی هِ ّیای اری اعیتایٌترًین  ایٌتراًین ٍ        اشارُ هی "اقتصاد رقوی"

افرارّای ّای کاهپیَیری ٍ دیگر فٌاٍری ّا بٌا شذُ اسن. ّوچٌیي گاّی آًرا اقتصیاد ایٌترًتیی  اقتصیاد دذییذ  ٍ اقتصیاد ٍ        ًرم

ّای بازرگاًی در اقتصاد دذیذ بِ صَرت الهترًٍیهی اًجام هیگیرًذ کِ    دکتر یَرباى، فعالین"آشٌایی با فٌاٍری اعالعات"ًاهٌذ.ت هی

 ًاهٌذ. ارت الهترًٍیک هیآًرا یج

 گام دوم: تجارت الکتزونیک

گفتِ هی شَد  اًجام عولهرد کسب ٍ کار تبِ عٌَاى هثال خریذ ٍ فیرٍ    E-Commerceیجارت الهترًٍیک  کِ هعوَال بِ اختصار 

لهیرد سیازهاى   کاال ٍ خذهات  خذهات بِ هشتریاى  ّوهاری با شرکای کسب ٍ کار، بیِ صیَرت الهترًٍیهیی  بیِ هٌبیَر بْ یَد عو      

باشذ. یجارت الهترًٍیهی س ب ایجاد في آٍری ّایی هاًٌذ یجارت ّویراُ  اًتایال الهترًٍیهیی ٍدیَُ  هیذیرین زًجییرُ ییاهیي          هی

بازاریابی ایٌترًتی  پرداز  آًالیي یراکٌش  سیستن ّای خَدکار دوع آٍری دادُ ّا  سیسیتن ّیای هیذیرین هَدیَدی  ٍ ی یادل      

ییریي ًوًَیِ ی یادل     باشذ. سیستن ّای پرداخن یجارت الهترًٍیهی بِ عٌیَاى هْین ییریي ٍ هب یَ      ، هیEDIالهترًٍیهی دادُ ّا ت

 یهی از اًَاع سیستن ّای پرداخن اسن. "پَل تًاذ، دیجیتال"شَد. در ًْاین  الهترًٍیهی دادُ ّا شٌاختِ هی

 گام سوم: پول نقد دیجیتال چیست؟ 

الهترًٍیهی  ارز الهترًٍیهی  پَل ًاذ الهترًٍیهی  ارز الهترًٍیهی  ارز دیجیتال  ٍ یا پیَل   پَل دیجیتال تکِ ّوچٌیي با عٌاٍیي پَل

سای ر شٌاختِ هی شَد، اشارُ بِ سیستوی دارد کِ در آى یک فرد بیِ صیَریی اهیي هیی یَاًیذ بیرای کیاال ییا خیذهات پرداخین           

ي اسن کِ بِ درگیر شذى ییک باًیک بیرای ٍاسیغِ ییراکٌش      در حالی کِ اصلی یریي پَل الهترًٍیهی  ای  الهترًٍیهی اًجام دّذ ٍ

 شذى ًیازی ًیسن.

ّای پَل دیجیتال ّن هٌبصر بِ فرد ّستٌذ. ّر یک یَسظ ییک باًیک صیادر     هاًٌذ شوارُ سریال بر رٍی لَایح ٍاقعی دالر شوارُ"

، بریریي ٍیژگی ّای پیَل  http://www.webopedia.comت "شذُ اسن ٍ ًشاى دٌّذُ یک ه لغ هشخصی از پَل ٍاقعی اسن. 

دیجیتال ایي اسن کِ  ّواًٌذ پَل ٍاقعی  ًاشٌاس ٍ قابش استفادُ هجذد اسن. بٌابرایي  ٌّگاهی کِ یک هاذار پیَل الهترًٍیهیی از   

داًب خریذار بِ فرٍشٌذُ فرستادُ هی شَد  ّیچ راّی برای بِ دسن آٍردى اعالعات هربَط بِ خریذار از رٍی آى ٍدَد دارد ٍ ایي 

 یفاٍت اصلی بیي پَل الهترًٍیهی ٍ سیستن ّای کارت اعت اری اسن.

 یک هعاهلِ ًاذی الهترًٍیهی دارای سِ ًَع کاربر اسن: 

 پرداخن کٌٌذُ تPُیا هصرف کٌٌذ ، 

 یک گیرًذُ تRبِ عٌَاى یک یادر  ، 

   دارًذ.ش هِ ّای هالی  هاًٌذ یک باًک کِ ّر دٍی پرداخن کٌٌذُ ٍ دریافن کٌٌذُ ٍدِ در آى حسا 

 

 شَد: ٍ هعوَال شاهش سِ یراکٌش هی

دّذ. تکِ هی یَاًذ  ، هاذاری پَل تًشاًِ، را از حسا  خَد را بِ کیف پَل خَد اًتاال هیPپرداخن کٌٌذُ ت بزداشت، .1

 یک کاهپیَیر ٍ یا ٍسیلِ َّشوٌذ باشذ،
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 سازد. تاش هی، هRٌ، پَل برداشن شذُ تًشاًِ، را بِ کیف پَل گیرًذُ تPپرداخن کٌٌذُ ت پزداخت، .9

 سازد. ، پَل دریافن شذُ تًشاًِ، را بِ حسا  کاربری خَد هٌتاش هیRدریافن کٌٌذُ ٍدِ ت سپزده گذاری، .3

 

 خواص اصلی سیستن پول نقد دیجیتال

را از عریق رٍ  ّای پیچیذُ  هْن یریي صفن یک سیستن الهترًٍیهی آى ًاذی اسن کِ بایذ سغح باالیی از اهٌین  اهنیت:

َّین یضویي کٌذ. ایي بذاى هعٌی اسن کِ پَل الهترًٍیهی ً ایذ یَسظ پرداخن کٌٌذُ  دریافن کٌٌذُ ٍ ییا ّیر کی     یأییذ 

 دیگری کپی شَد ٍ هَرد استفادُ هجذد قرار گیرد.

 بایذ ً ایذ قابش ردیابی باشذ. ایي تساهاًِ، بایذ قادر بِ حفظ گوٌاهی فرد باشذ  یعٌی هعاهلِ ای کِ اًجام هی گوناهی:

ّا هی یَاًٌذ بر رٍی شی هِ ّیای کیاهپیَیری ٍ     استفادُ از چٌیي سیستوی بایذ هستاش از ههاى باشذ. یراکٌش قابلیت حول:

 دستگاُ ّای رخیرُ سازی ٍ بالعه  اًجام شًَذ.

 ذ.کاربر هی یَاًذ پَل دریافتی از پرداخن را بذٍى ًیاز بِ یواس با یک باًک برای احراز َّین هصرف کٌ جا به جایی:

ّر دٍی خریذار ٍ فرٍشٌذُ بایذ با سَْلن قادر بِ استفادُ از آى باشٌذ کِ عیاهلی اسین کیِ آًیرا را بیِ عیَر        کاربز پسندی:

 سازد. ای هغلَ  هی گستردُ

 

 نکات تاهل بزانگیز

ّیای   ا ًگراًیی ٍری را فراّن هیی کٌیذ  اهی    اگر چِ پَل دیجیتال بسیاری از هسایای هفیذ هاًٌذ سَْلن استفادُ  گوٌاهی ٍ بْرُ

 ای در استفادُ از آى ٍدَد دارد هاًٌذ فرار از هالیات  پَل شَیی  بی ث ایی در ًرخ ارز ٍ غیرُ . بالاَُ

 ها نوونه

باشذ ٍ ٌَّز بِ اًیذازُ کیافی رشیذ     با ٍدَد ایي کِ پَل دیجیتالی یک هفَْم ًَ در اقتصاد الهترًٍیهی ٍ یجارت الهترًٍیک هی

 ی هَفق در ایي زهیٌِ ٍدَد دارد: ًًِیافتِ اسن  اها چٌذ ًوَ

 Paypal 
 Western Union 
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