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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آنها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به  این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با بهره مندی  افتخار دارد که  این مؤسسه  با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. 
تولید  به  دانشجویان،  علمی  نیازهای  دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آنها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزة  علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تقدیم به

بخش عمده ای از وقتی که باید به خانواده اختصاص داده می شد 

برای تألیف این کتاب و تحقیقات مشابه صرف شده است. 

به پاسداشت تمام زحمات و تشکر از شکیبایی و فداکاری ها، 

این کتاب را به همسر عزیزم تقدیم می کنم.
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نداشتهباشد؛نهازحساببرداشتهشودوبهجایدیندیگریاحتسابگردد
ونهموجودیحسابکاهشیابدیامنتقلشود.اگردرسابقباجعلمدارک
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دیگران،بهرغمظرفیتامنیتیمناسب،بیشترشدهاست.مواردیوجودداردکه
ازطریقاینترنت،حساببانکیاشخاصخالیشدهیابافریبآنها،بهجایانتقال

وجهبهحسابمعین،پولرابهحسابخودانتقالدادهاند.
همچنینجعلکارت)عابربانک(وکشفشمارهرمزحساب،سببدسترسی
آسانبهحسابافرادمیشودوبرداشتوجهرابهدنبالداردکهازآن»سرقت
ازحساببانکی«یادمیشود.حتیشنیدهشدهکهافراددرحالیکهدرزندان
بودهاندموفقبهسرقتشدهووجوهحساببانکیدیگرانرابهحسابیکهمتعلق
بهخودیامعاونینجرمبودهمنتقلنمودهاند.ایناتفاقات،بحثمسئولیتمدنی
بانکهارابهدنبالخوددارد.بهاینصورتکهآیابانکبهدلیلچنیناعمالی
را وموجبضمانی نیست بانک به قابلانتساب زیانمشتری یا است مسئول
نمیتوانبهضرربانکتصورنمود؟پارهایدعاویدربارةاینمسئولیتدرمراجع



قانونیمطرحشدهورویکردهایمتفاوتی،ازسویاینمراجع،نسبتبهآنهادیده
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امور تسهیلشدن همچنین و اینترنت کاربران روزافزون گسترش کنار در
عادیبشربهواسطةاستفادهازاینترنت،هموارهمجرمینباسوءاستفادهازاعتماد
عمومیمردموباتطبیقخودباویژگیهایمحیطوابزارروزدرجهتاقداماتو
اهدافمجرمانهحرکتمیکنند.درکنارسوءاستفادههاوجرایمسایبریدرحوزة
اجتماعیوسیاسی،جرایمسایبریدرحوزةاقتصادیپیشرفتهایقابلتوجهی
بهخوددیدهاست.بارونقوگسترشبانکداریالکترونیکوپرداختالکترونیک،
کالهبرداریبهشکلهایمختلفدراینحوزهنیزازمواردیاستکههمگامبا
اینصنعتدرحالگسترشاست.کالهبرداریبااستفادهازدسترسیبهشمارة
کارتوکپیکردنازرویکارتهایبانکیافرادنیزبهیکمسئلهتبدیلشده

کهدرچندسالاخیرنیزرشدچشمگیریداشتهاست.
توسعه مرتباً نیز آن ابزارهای و است افزایش حال در مرتباً اسکیمینگ۱
مییابند.ATM هاکوچکترشدهوسیستمهایجدیدیساختهمیشوند.قربانیان
متوجهنمیشوندکهچهاتفاقیرخدادهاستوبعدازگذشتماههاباعملیات
این از نگرفته صورت آنها خود توسط که بانکیشان حساب روی غیرطبیعی
امرمطلعمیگردند.درسالهایاخیرپروندههایمتعددیدرحوزةبانکداری
الکترونیکدردادسرایجرایمرایانهایتشکیلشدهاستکهنشاندهندةرشد
سرمایه اصل ازبینرفتن و زیان و ضرر ورود و مشتریان وجوه سوءانتقال
آناناست.ازآنجاکههیچضررینبایدجبراننشدهباقیبماندوحقوق،راه
سوءاستفادهرامیبندد،باتوجهبهمبنایمسئولیتمدنییافتنمبناییبرای
قبال در دارد. فوقالعادهای اهمیت مشتریان وجوه انتقال قبال در مسئولیت
سوءانتقالوجوه،اینموضوعمطرحمیشودکهچهکسیمسئولاست؟صاحب

1- skimming



کارتخوان،بانک،دارندةکارت،کالهبردار؟آیابهصرفاینکهقانوننوشتهشدهای
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میبندد؛همچنینطبققاعدهفقهیالضرر،هیچضرری]نباید[جبراننشدهباقی
بماند؛بنابراینیافتنمسئولجبرانخسارتوسرمایهازدسترفتةمشتریان

مبنایتحقیقحاضراست.
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به نپرداختن درصورت آتی زمانهای در پوششمسئله دامنهتحت رشد
و بانکی کارتهای از استفاده روزافزون گسترش به توجه با تحقیق موضوع
دستگاههایکارتخوانوتشکیلپروندههایمتعدددراینخصوصدردادسرای

جرایمرایانهایودادگاههایحقوقیکشور،ضرورتمطالعهاینکتاباست.
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مبحث نخست: مفاهیم 
درهرموردکهشخصناگریزازجبرانخسارتدیگریباشدمیگوینددر
اعمال مستقیم نتیجة هیچگاه مدنی مسئولیت دارد. مدنی مسئولیت او برابر
حقوقینیستوبایستیآنرادرزمرةوقایعحقوقیتلقیکرد.بهعبارتیاضرار
بهغیرکهباعثپرداختخسارتبهزیاندیدهمیشود،مسئولیتمدنینامیده
میشود.ورودضررشرایطتحققچنینمسئولیتیبودهوازارگانمهمآناست،
چهبسافردیمقصرنباشد؛لیکنبهدلیلورودخسارتبهدیگریمسئولیت
مدنیپیداکند.زیاندیده،بامراجعهبهدادهگاههایدادگستریمیتواندخسارت
خودراجبرانکند.چهرةغالبمسئولیتمدنی،جبرانخسارتزیاندیدهاست
نباید ضرری »هیچ که: است عبارت این هم آن مبنای مقصر، کیفردادن تا
جبراننشدهباقیبماند«.ازهمینرواستکهمحجورینازجملهمجانینوصغار
کهقابلیتتشخیصخوبوبدراندارند،ازمسئولیتکیفریمبراهستندلیکن
براساسقاعدهفقهی،الضرروالضرارفیاالسالموبهاستنادقانون،مسئولیت
مدنیپیدامیکنند.۱چونهدفمسئولیتمدنیمجازاتمرتکبنیست؛بلکه
لیکن است. شده آن متحمل ناروا بهطور زیاندیده که است جبرانخسارتی
اینگونهافرادکهدرحقوقکیفریدرصورتارتکابجرم،مسئولیتمخدوش

)مخففه(دارنددرحقوقمدنیدارایمسئولیتتاموکاملهستند.
حقوقمسئولیتمدنیدرآخرینتحوالتخودباتمایلبهلزومجبرانضرر

۱-ماده۱۲۱۶ق.م
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وپیرویازقاعدهمهمفقهیالضررازتکیهمطلقخودبرتقصیرومجازاتوی
به کاستهاست.برهمینمبنااستکهاحکاموقواعدمسئولیتمدنی،صرفاً
احترام تأمین برای بلکهوسیلهای نیست؛ زیانبار تقصیر از بازدارندگی مفهوم

حقوقیزیاندیدهنیزهست.
دراینمبحثبهبیانمفاهیممسئولیتمدنیوسایرمفاهیمازجملهمفهوم
وجوه الکترونیکی انتقال در امنیت و کارتخوان دستگاههای بانکی، کارتهای

میپردازیم.

گفتار�نخست�مفهوم�مسئولیت�مدنی
که ترمیمخسارتی به قانونیشخص الزام از است عبارت مدنی مسئولیت
اثراینمسئولیت،رابطة بهدیگریواردکردهاست)کاتوزیان،۱۱:۱۳70(.بر
این در میآید. وجود به خسارت وقوع عامل و زیاندیده بین خاصی دینی
حالت،زیاندیده،طلبکاروعاملورودخسارتبدهکارمیشودکهموضوعاین
بدهی،جبرانخسارتاستکهاغلبباپرداختپولجبرانمیشود.مسئولیت
مدنینوعیوقایعحقوقیاستکهدرزمرهمسائلحقوقیشمردهمیشودوبا

مسئولیتاخالقیومسئولیتکیفریتفاوتدارد.)لوسا،۲-۱:۱۳۵۹(.
بند نخست: هدف مسئولیت مدنی

درهدفمسئولیتمدنیبحثبرسرایناستکهایننوعمسئولیتدرعمل
چهنیازهاوچههدفهاییرابرآوردهمیسازد.مرسوماستکهمیگویند»هدف
مسئولیتمدنیجبرانخسارتزیاندیدهوتسلیخاطروی،مجازاتخطاکارو
بازداشتنفاعلودیگرانازارتکابمجددفعلزیانباروایجادصلحوثباتو

برقراریاخالقیخاصدرجامعهاست«)بادینی،۳۲0:۱۳۸4(.

1. جلب رضایت زیان دیده
زیاندیدهازجهاتمختلفدرکانونتوجهمسئولیتمدنیقرارداردوحقوق،
زیان، واردکنندة تا است زیاندیده متوجه بیشتر نوعمسئولیت این ایجاد در
چندانکهبرخیبراینباورندکهمبنایاصلیمسئولیتمدنیتضمینحقوق
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زیاندیدهوحمایتازاواست.
برخالفآنچهمعموالًگمانمیشودجبرانخسارتبهصورتپرداختمبلغی
و بلکهجبران نیست، زیاندیده با ارتباط در مدنی مسئولیت تنهاهدف پول
جلوگیریازورودخسارتدرآیندهورفعتجاوزنسبتبهحقوقخواهاننیز
یکیازهدفهایمسلممسئولیتمدنیاست.جبرانخسارتبرآسیبناشی
ازحقوقیکهماهیتاقتصادیومالینداردوکاماًلًمعنویاست،ممکننیست.
نظر در مدنی برایمسئولیت را دیگری بایدهدف آن توجیه برای اینرو از
گرفتکههماناارضایخاطریادلجوییاززیاندیدهاستوپرداختمبلغیبه
زیاندیدهتنهاجهتایجادتعادلروانیواحساساتیزیاندیدهصورتمیگیرد.

)حسنی،۳0:۱۳۹0(.
الزامخواندهبهپرداختخسارتتنبیهی۱بهعنوانراهکاری صدورحکمبر
قرار استفاده مورد کشورها برخی حقوق در که خواهان حقانیت اثبات برای

میگیردنیزچنینهدفیرادنبالمیکند)کاتوزیان،۹۶0:۱۳۸۱(.

2. تنبیه و مجازات خصوصی عامل زیان
هدفدیگرمسئولیتمدنیباتنبیهومجازاتخصوصیعاملزیانتوسط
زیاندیدهباتحمیلمسئولیتبراومحققمیشود؛زیرااوباانجامفعلزیانبار
بهمنافعمشروعزیاندیده،تجاوزوتعدیکردهاستوتحمیلمسئولیتبراو
نتایجوپیامدهایفعلزیانبارراخودتحملمیکند، موجبمیشودکهاوالً
ثانیاًتحملاینپیامدهاموجبمیشودکهاواحتیاطبیشترینمایدوازانجام
مجددچنینعملیاجتنابکند.درحقوقنیزبهاعتقادبسیاریازحقوقدانان
پیشگیریازرویدادنحادثهزیانبارازجبرانخسارتمهمتراست.پساگرچه
صرفمسئولبودناشخاصواعمالومقرراتمسئولیتمدنیموجباحتیاط
بیشترآنمیشود،اینهدفمستقیمواصلیمسئولیتمدنینیست؛بلکهوجود

۱-خسارتتنبیهینوعیپرداختخسارتاستکهبههنگامضررودرشرایطواوضاعواحوالاستثناییاز
سویدادگاههادادهمیشود.
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در اینرو از میشود. اشخاص بیشتر احتیاط وجود مستلزم مدنی مسئولیت
باوراینعقیدهکهبازدارندگییکیازکارکردهایمهممسئولیتمدنیاست،

تردیدیوجودندارد)بادینی،۳۵7:۱۳۸4(.

3. ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص
نقش طریق این از شهروندان آزادی و حقوق تضمین با خصوصی حقوق
درصورت اینکه است مسلم آنچه میگیرد. برعهده عمومیرا نظارتیحقوق
و میگیرند نظر در را خود منافع تنها اشخاص مدنی، مسئولیت نبودن
خواستههایشخصیرابرایمنیدیگرانترجیحخواهنددا؛.لذاضمانتاجرای
مسئولیتمدنی،افرادراوامیداردتابهمنافعسایریننیزتوجهکنندوهمواره
رفتاریراکهازنظراجتماعیمطلوباستدرپیشگیرند.اینامرالبتهدردراز
مدت،میزانحوادثوخسارتناشیازآنرابهمیزانقابلتوجهیکاهشخواهد
داد.ازاینروشایستهایناستکهبابرقراریضمانتهایدیگریچونضمانت
اجراهایکیفری،صنفی،اداریومالیبههدفتأمیننظمدرجامعهاقدامکرد

)بادینی،۳7۲:۱۳۸4(.

گفتار�دوم:�مفهوم�کارت�های�بانکی
یکیازابزارهایانتقالالکترونیکیوجوهکهدرتجارتالکترونیکیازاهمیت
خاصیبرخورداراست،کارتهایبانکیاستکهبهمنظورپرداختوجهبهجای
پولنقداستفادهمیشود.هرچندکارتهاانواعمختلفیدارند؛ولیهمگیدر
ایرانبهعنوانکارتهایاعتباریمعروفهستند.بههمینعلتعنوانکارتهای
اعتبارییاکارتهایبانکیدرایننوشتاربهکاربردهشدهاست.درادامةاین
مبحثتعریفکارتهایاعتباری،انواعآنها،مزایایبهکارگیری،مکانیسممورد

عمل،آثار،نتایجومشکالتاستفادهازآنهاارائهخواهدشد.

بند اول: تعریف و مفهوم کارت های اعتباری
کارتهاوسیلهایبرایپرداختومبادلههستند.سالیانمتمادیاستکه
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پول،سکهوپسازآناسکناسبهخاطرسهویژگیراحتی،سادگیوسرعت
استفادهازآن،بهعنوانبهترینوسیلهبرایپرداختمطرحاست.باسپریشدن
افزایشحجم جوامع، پیشرفتهایشگرف و فنی دانش رشد دورانصنعتی،
انجام جهت آسانتر بهوسیلهای نیاز نقدینگی، حجم آن بهدنبال و مبادالت

معامالتاحساسشد.
برای عمومی تقاضای و نیاز مردم، زندگی و رفتاری شیوههای تغییرات
استفادهازامکاناتوتسهیالتبیشتردرخصوصپرداختها،بانکهاومؤسسات
مالیرابهفکرراهچارهواداشت.درنتیجةتالشهایهمهجانبهبرایرفعنیاز
مشتریان،وسیلةجدیدیجهتپرداختباعنوانکارتهایبانکییااعتباری
بهوجودآمد.کارتهایاعتباری)بانکی(رامیتواناینگونهتعریفکرد:کارت
وسیلهایالکترونیکیاستکهبراساساصولفنیخاصورعایتمسائلایمنی
برایمتقاضیصادرمیشودودارندهکارتمیتواندبااستفادهازکارتمزبوراز
طریقماشینهایخودپرداز)ATM(۱ویانقطهفروش)POS(۲وجوهیااعتبار
واریزشدهبهحسابخودرادریافتیابهحسابدیگریمنتقلکند.کارتهای
اعتباری)بانکی(انواعمختلفیدارندکهدرادامهبهبررسیهرکداممیپردازیم:

بند دوم: انواع کارت های اعتباری
همانگونهکهاشارهشدکارتهایاعتباریدرانواعمختلفوباکاربردهای
گوناگونازسویبانکها،مؤسساتمالیوغیرمالی)مانندکارتتلفن(درسراسر
جهانصادرودربینمتقاضیانتوزیعمیگردد.ازکارتهابهعنوانهستهمرکزی
ارائهخدماتبانکیدرشاخةبانکداریخرداستفادهمیشود.کارتهایاعتباری
انواعمختلفیدارد.معموالًکارتهارابراساسشیوهتسویهحساب،فناوریمورد

استفاده،نوعخدماتوگسترهجغرافیاییکاربردطبقهبندیمیکنند.
کارت ها بر حسب فناوری ساخت به دو دسته تقسیم می شوند:

1- Automated teller machin
2- Point Of Sale
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الف( کارت با نوار مغناطیسی
بهصورت بهدارندةکارت نوارمغناطیسی،اطالعاتمربوط با درکارتهای
قرارداردضبطمیشود. نوارمغناطیسیکهپشتکارت بر کدهایمخصوص
بهاینعملدراصطالحرمزگذاریکارتمیگویند.اینکارتهاداراییکنوار

مغناطیسیاست.
نوارمغناطیسیحداکثردارایسهشیاراستکهشیارهایاولودومبرای
خواندنوشیارسومهمبراینوشتنوهمبرایخواندناطالعاتبهکارمیرود.
اگرچهظرفیتذخیرهسازینوارمغناطیسیتنهاحدود۱000بیتاستواین
مقدارقابلتوجهنیست،لکناینمیزانبرایثبتاطالعاتموردنظردرروش

برجستهنویسیکفایتمیکند.
نحوةاستفادهازاطالعاتکارتهایمغناطیسیبدینشکلاستکهدارندة
دستگاههای در را خود کارت و مراجعه تجاری مراکز و فروشگاهها به کارت
نقطهفروشقرارمیدهد.دستگاههاینقطهفروشاطالعاتکارتراکهبرروی
نوارمغناطیسیوجوددارد،بهمرکزبانکمخابرهمیکندوپسازتأییدموارد
مربوطه،میزانخریدواعتبارموردنظرگزارشمیشود.زمانیکهازاینکارتها
برایاستفادهازدستگاههایخودپردازاستفادهمیشودنیزهمینمکانیزمتکرار

میگردد.ایننوعکارتهادرسطحبینالمللیبسیارشایعاست.

ب( کارت های هوشمند
بهعلتپایینبودنظرفیتذخیرهسازیاطالعاتبررویکارتهایمغناطیسی
ونیازبهافزایشقابلتوجهحجمحافظهاینکارتهابهخصوصدرکاربردهایی
کهمستلزمبهکارگیریالگوریتمهایپیچیدهرمزنگاریباشند)جوانبامنیتی(،
یاضبطاطالعاتخاص،وهمچنینمشکلترافیکخطوطارتباطیومخابراتی،
اقدامات اخیر سالهای طی بنابراین نمیباشند جوابگو مغناطیسی کارتهای
صورت کارتها روی رایانهای پردازشگرهای و حافظهها نصب برای ویژهای
میباشد. هوشمند کارتهای عرضه و ابداع اقدامات این حاصل است، گرفته
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کارتهایهوشمندعبارتکلیاستکهگاهیبانامهایکارتتراشهدار،۱کارت
حافظهدار۲وکارتبامدارهایمجتمع۳معرفیوعرضهمیشوند.ازمزیتهای
دیگرکارتهایهوشمند،درکناراعتبارباالیآنبهلحاظامنیتی،طولعمر

بیشترآندرمقایسهباکارتهایمغناطیسیمیباشد.
اخیراًیکشرکتدانشبنیاندرپارکعلموفناوریدانشگاهتهرانموفق
بهپیادهسازیفناوریتشخیصهویتبیومتریکبهکمکسهدادهبیومتریکی
عنبیه،اثرانگشتوچهرهرویکارتهوشمندشد.ایننوعکارتهایهوشمند
کهجاواکارتنیزخواندهمیشوندازسویاینشرکتتولیدشدهاندوچیپهای
پردازشگر یک دارای حافظه، نگهداری فضای عالوهبر که هستند حافظهای
کند. اجرا کارت داخل در را فرامینی پردازشگرمیتواند این که است داخلی
بسیار بیومتریکی هویت تشخیص ازسیستمهای استفاده امکان محصول این
دقیقوارزانرافراهمکردهاست.ازجملهکاربردهایاینمحصولمیتوانبه
مواردیازجملهکنترلتردددرفرودگاههاومرزها،پاسپورتبیومتریک،کارت
ملیهوشمند،گواهینامهرانندگی،دفترچهخدماتدرمانیالکترونیکی،کارت
شناساییاتباعبیگانه،سیستمهایرأیگیریخودکار،سیستمهایکنترلتردد

خاصوکارتهایشناساییامنیتیبرایارگانهایبزرگاشارهکرد.

بند سوم: مکانیزم عمل کارت ها
دربخشهایقبلانواعمختلفکارتهایاعتباری)بانکی(توضیحدادهشد.
بهعلتگستردگیوتنوعکارتهایاعتباری،تشریحمکانیزمعملکاملکلیه
کارتهامتنوعوطوالنیخواهدبود.بنابرایندراینبخشبهطورنمونه،مدلی
سادهازنحوةعملکارتهاارائهخواهدشد.قبلازپرداختنبهمدل،شناسایی

وتشریحاجزایتشکیلدهندةکارتهاضروریبهنظرمیرسد.
اجزایتشکیلدهندةیکسیستمسادهعملیاتیکارتهابهشرحذیلاست:

1- Chip Card
2- Memory Card
3- I.C.Card
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الف( صادرکننده کارت1 
خاص ضوابط و مقررات طبق که کارت صادرکنندة مالی مؤسسة یا بانک
نسبتبهصدورکارتاقداممیکند.بانکیامؤسسهبراساسضوابطومقررات
مشخص،بهمشتریانخودکارتارائهمیکندوسقفاعتبارقابلاستفادهکارت،
چگونگیاستفادهوتعداددفعاتاستفادهدردورةزمانیمعینراتعیینمیکند.
یادآوریایننکتهضروریاستکهبانکیامؤسسةصادرکنندهکارتمیتواند

پرداختکنندهنیزباشد.

ب( دارنده کارت
کارت صدور تقاضای کارت صادرکنندة از که است شخصی کارت دارنده
میکند.طبققراردادیکهاینمتقاضیکارتبابانکیاصادرکنندهکارتامضا
یا بهخریدکاالوخدماتو راتحویلمیگیردومیتواندنسبت میکند،آن

تحویلوجهنقدباارائهکارتخودوبدونحملپولاقدامکند.

ج( پذیرنده کارت2 
پذیرندهکارت،فروشگاهها،مؤسسهمالییاغیرمالییابانکیاستکهبهموجب
قراردادیکهباصادرکنندةکارتمنعقدمینمایدوبارعایتقوانین،مقرراتو
دستورالعملهایمربوطه،تعهدمینمایدبدوناخذوجهوصرفاًباارائهکارتاز
طرفدارندةکارتنسبتبهمعاملهوارائهکاالوخدماتویاوجهنقد۳اقدام
نمایدواسنادمربوطهرابهبانکیامؤسسهصادرکنندهوپرداختکنندهتحویل

نمایدتاپسازآنوپسازکسرکارمزدبانکیبهحسابشمنظورگردد.

د( پرداخت کننده4 
بانکیامؤسسهمالیاستکهباعقدقراردادباپذیرندهکارتمتعهدمیشود

1- ISSUING
2- MERCHANT

3-پرداختوجهازطریقماشینهایATMصورتمیپذیرد.

4- acquirer
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درصورتانجاممعاملهبینپذیرندةکارتودارندةکارت،طبققوانینومقررات
ودستورالعملهایابالغی،پسازکسرکارمزدنسبتبهبستانکارنمودنحساب

ویاقدامنماید.
کارت پرداختکننده و صادرکننده اعتباری کارتهای مدل سادهترین در
پذیرندهکارت. و دارنده دارد:صادرکننده، بنابراینسهجزءوجود است. یکی
عملیاتکارتبسیارسادهاستوباانعقادقراردادفیمابینآنهاعملیاتانجام

میپذیرد.درشکلزیر،نمودارمدلسادهعملیاتکارتارائهمیشود.

دارنده 
کارت

صادرکننده 
کارت

پذیرنده
 کارت
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درصورتیکهصادرکنندهوپرداختکنندهدوبانکیامؤسسهجداگانهباشند
برایبرقراریارتباطبینایندوبانک،بهویژهدرعملیاتتسویهوتهاتر،انتقال
در دارد. واسطه یک به نیاز احتمالی، اختالفات رفع و بانکها بین اطالعات
عملیاتکارتدومرحلهاساسیوجوددارد؛یکیمرحلهأخذمجوزودیگری
مثال بهعنوان میگیرد. انجام واسطه توسط مدل این در که تسویه و تهاتر
مؤسسهویزادربیشاز۱۹هزاربانکومؤسسهمالیعضواستوخودبهعنوان

واسطهنسبتبهاخذمجوزوتهاتروتسویهاقالم،اقداممینماید.
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بند چهارم: الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت ها 
شبکه شامل اجزا این دارد. وجود مختلفی اجزای کارت سیستم یک در
کارت،تجهیزاتارتباطیومراکزفروشوبانکهااستکههرکدامتجهیزاتو

نیازمندیهایخاصخودراداردکهدراینجابهطورخالصهبررسیمیشود.

الف( نیازمندی های مرکز شبکه کارت
وسختافزاری نرمافزاری نیازهای بخش دو به مراکزشبکه نیازمندیهای
در استفاده مورد سختافزار و نرمافزار تجهیزات از هرکدام میگردد. تقسیم
شبکهکارتبایدازاستانداردهایمؤسسهبینالمللیاستاندارد)ISO(برخوردار

باشند.
نرمافزارهایمورداستفادهدرمرکزشبکهکارتوظایفبسیارمهمیراانجام
و باجه۱ جلو وظایف یکی کردهاند؛ تقسیم دسته دو به را اینها که میدهند
دیگریوظایفپشتباجه.۲بههمیندلیلهمدونوعنرمافزارجلوباجهوپشت

باجهارائهشدهاست.
اشخاص، شناسایی شماره )تأیید کارت مدیریت شامل باجه جلو وظایف
نامهها، دستی و اتوماتیک تولید دنیا، زنده زبان چند به پاسخگویی توانایی
تهیهاطالعاتآماریموردنیازازکارتها،پذیرشانواعکارتها(،برنامةکنترل
دستگاهها،برنامةذخیرهوارسال،برنامةپردازشتسویهحساب،برنامةاعطای
برقراری توانایی آن، همهروزهبودن و ساعت ۲4 در سیستم فعالبودن مجوز،

ارتباطاتبهموقعومداوم.
وظایفپشتباجهشاملنگهداریحسابمشتریان،تهیةگزارشاتاعتباری
مدیریت کل، تراز تهیة اطالعاتی، سیستمهای مدیریت کل، حسابهای

پذیرندگانکارتوپیگیریمطالباتمیباشد.
وظایف اهمیت بهعلت کارت شبکه سیستم مرکز موردنیاز سختافزارهای

1- Front office
2- Back office
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سختافزاریبایدازقابلیتاعتمادبسیارباالبرخوردارباشند.سختافزارهاباید
ازقدرتپردازشباالبرخوردارباشندوتواناییکاردردوحالتموازیوآمادهبه
کارراداشتهباشند؛یعنیبهمحضخرابشدنیکدستگاه،دستگاهدیگربدون

وقفهواردعملشود)اشعمی؛شیخانی،۳4-۲7:۱۳77(.

ب( سیستم ارتباطی
شامل میگیرند قرار استفاده مورد کارت مدیریت در که ارتباطی سیستم
روشهایخطوطاجاره،خطوطتلفنمعمولی،VSAT(1( وشبکهاینترنتاست.

مراکز  و سایر  بانک ها  فروش،  مراکز  به  مربوط  نیازهای  و  تجهیزات  ج( 
ارائه خدمت به مشتریان

تجهیزاتمتنوعیتوسطاینمراکزمورداستفادهقرارمیگیرد؛ولیمابهدو
نوعاصلیآناشارهمیکنیم:

 )ATM(2 1. دستگاه های خودپرداز
عملیات کلیة قادرند و میکنند بازی را تحویلدار نقش دستگاهها این
و سرعت افزایش باعث دستگاهها این از استفاده دهند. انجام را تحویلداری
کاراییمیشود.ماشینهایATMدرشعببانکها،مراکزخریدوفروشبزرگ،
هتلها،و..عماًلخدماتپولیرادرهرزمانومکاندراختیارمشتریانقرار

میدهد.

)POS( 2. دستگاه های نقطه فروش
ایندستگاههامعموالًدرفروشگاههایبزرگقراردارند.POSسیستمیاست
کهبهطورپیوستهازمرکزشبکهمجوزالزمراجهتانجاممعاملهأخذمیکند.
کارتخوان از را کارت کاال فروشنده که است بدینصورت آن کار مکانیسم
ماشینعبورمیدهدوسپسلیستومبلغفروشراوارددستگاهمیکند،آنگاه

1- Very Small Aperture Terminal
2- Automated teller machin
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