
 ون کوک غبرچQR Code) ( هکېسیستم  وتادیات په او ته وايي هيکارول  رنکې  
 ون کوک غبرد چ)Quick Response Code ( دی چې له تور او سپین خیزه کولور ضلعی دوه ا شکل ته

د کې کال  1990 هپ .کېيلوستل  ایلو په ذریعهسمشخصو ومرې یا نورو لیفون کېرنده  او د جو شوی دیورته 
 QRپه پیل کې  .کاختراع لپاره ) Toyota( یواد کوونه  QRپه نوم جاپاني شرکت ) )Denso Waveنسو واو 

صنعت خه بهر د  نود مور بیاوروسته  .دلکېاو بار ولو لپاره کارول  تولید، تعقیب لکه صنعت کېپه کوونه د مورو 
  .هم کارول کېدل کې) Marketing(او بازار موندنه ) Identification( پېژندنهلکه توکي په نورو برخو 

په وروستیو  2011 دیې کارول  يسار بې او شوه پیلکې  هېواد نچې پهل  لومی پارهل د تادیاتو کارونه وکوون QR د
   .شوه دودکې 

 پیل خدمتونه يانفون تادیه کولو یلکو رنده  QRد  وشرکتوون Alipayاو  WeChatن کې چېکله چې په 
یجیل د چې  ورکهوتیا  ېې دا سودارو تهاو  کل

 هاروېر چې د ېله د پرته یعنې سانه طریقهآپه  تادیات
یا نورو  او )Point of Sale( پلور رمینل لکه د ته پانوونې
  .شيته ا  وسایلو

  ونه کار
ون کوک غبرد چ ) (QR  راومونومشخص  دپه  پرو

یر معلومات  چېشي الی کواو  کېينته کارولو سره رام
  .زیرمه کي

او بارکوونو تر مین یو لوی توپیر دا دی  هکوون QRد 
ن کېکوونه له کاغذ او سکرین دواو خه س QRچې د 

) App( یـאلکارکوونه په  QRدی چې  المل همدا ی شيالدکېن کېبارکوونه یوازې د کاغذ خه سخو . شي الیدکې
  .يدموجود  لپاره ېد استفاد ه آنالين پلورنيو کېهمدارن او
 :توکي ون کولو لپاره، اتیا کېکو س QRد 

 لوستون چې د  کېیو بارکوQR ونو ستیا وکېکولرين کولو و. 
 ونهبنده ، لیرلیفويونه او نور نان  مره ولريېکوسایل چې. 

شتون ) App(אل ـکارينونو کې لیفورنده تادیاتو لپاره په  او د ن کولوکېسونو د کوQR  روی د کېنن ور په نۍ 
د  نور پردې ينې سربېره. یکن کېکوونه س QRسانۍ سره د آ ېرهپه  و ،لري چې کاروونکو ته اجازه ورکوي

په برخه دیاتو تاد او  او رالید لېد ته حسابونو کېشي بان یهم شتون لري چې کوال )App( ونهکاريال بانکوالۍاو  اتوتادی
 ېچشي  ایدکېطی مراحل   یکه ونه پکوQR  چېالرې شتون لري نورې  ېیرهمدارنه  .و وري ېد استفاد کې
  : يد ذکر شويول الندې  په نې یېي

لومی  کارونکي باید :(Merchant presented QR Codes)کوونه  QRله خوا واندې شوي  ود سودار .1
پیژني کوQR   السه  د سم )App(אل ـکاريکو په لور یې ای په ای کي؛  QRمره خالصه کي او د کې

اب ختعالمه ان ته رسولو لپارهپای  د عملیاتو کارونکي د تر هغې وروسته. خالصوي عالمه لېدد  یياو په تعقیب 
ت او په کم لده چې  طریقی ه دا ېد د. شيحساب ته انتقال  کېپیسې د پلورون ېشو اکل ترو ،کی

 چې شي الیاو کو ته اتیا نلري وسایلو اضافياو کنالوژۍ پلورونکي د پلور  پر دې سربېره .کېيکارول ه سانآ
 .او چاپ کین کېس ونهکوQR ساده ول د پیرودونکو لپاره  په

  (Consumer presented QR Codes)کوونو QRد پیرودونکو لخوا واندې شوي  .2
 )App(אل ـکاريونکي د تادیاتو کار نو بیا شي،واکل سیسم کې په )POS(د پلور رمینل  کچهپلورلو ولیزه کله چې د 



 په واسطه نرکېبیا د س یکپلورون .يشامل و کېپه  مشخصاتکارت د ي چې د کارونکي ېدکو رن QR او خالصوي
QR س ياو معامله ن کوي کېکوتر سره کې.  

 15ندي  چې. دی سیستمشوی کارول کوQR  د  په نۍ کې تر ولو یر  )App(אل ـتادیه کاري) Alipay( پې د علي
لیون سودار یم 9او په هند کې ي تادیات منلي د الرې ېد له کېکال زېدیز  ۲۰۱۹په  سودارۍکوچني  یيناچېلیون یم

په نیدرلین  همدارنه .استفاده کې ،کارول کېيتادیاتو لپاره د  نوکوو QRیجیل وال چې د )  Paytm(د پییم 
 Apple Pay, PayPal and Amazon بیا کې شمالي امريکااو   Cieloبرازیل ،Bancontact، بلجیم iDEALکې 

Pay  دQR تر ولو لوی تاديه کاريال کوونه )App (نۍپه  چې يده وريکارول  توکې . 

QR  ونه او ماليپراختیاکو  
  این یر  کېپه پرخه پراختیا د مالي ) NFC(مخابراتو  سیمېلیفونونه او ندې کارتونه، رنده  کېوختونو  بېالبېلوپه 
پراختیا په خاطر د ی  دد مالي شمولیت  هندن او چې لکه هېوادونوپه ېنو  تادیات وکوون QR نن ور، خو دلکې ڼل

پرمخت په حال  یې داقتصاد  چې وادونهېهتوه هغه  ېپه ان. په توه مني سیستم تادیاتيله کبله د یو مهم  لت
  .کوي پانونهکوونو کارولو لپاره په پراخه کچه مالت او  QR تادیاتو او  د دیجیتلیې بانکونه  يمرکز ،يو کې
QR ونه کوالپه لرو پرتو سیمو کې د .ولريتأثیر محصوالتو باندې  کېاو بانپراختیا په مالي  هشي په پراخه کچ یکو 

یا پالستيکي کارت ی ، حتی که دووکاروي ېپیس ییجیل چې هد هستونزمن ولري ی عاید چېنکو لپاره وکو لت
 يماله پ شمولیت خلکو او د يلکت غوا یر خورا کې ویرمینلونه نصب کول په پلورن POSاو د . ولريهم لیفون 

یوه ته د یجیل تادیاتو منلو لپاره او خلکو سودارو کو سیستم  QRد  کېنی وخت اوسپه . يکو منسیستم که ستونز
لت ، نو د یشکه عام واد ېیو هپه په پراخه کچه  کول کو تادیه QRیول چې د . پرانیستلی دهسانه الر آارزانه او 

  .لیفون کې ذخیره شوي پیسې په ورنۍ توه وکارويسانه وي چې د دوی په آبه  نکو لپارهوکو
  :رولو ېکوونو کا QRد 

کوالی نکي ول کارو. کوي ۍتادیه کول خورا ند کوونو کارولو ترولو لویه ه دا ده چې QRد  :تندي تادیا
تر سره  کېه په و ثانیو پروس اتوتادید او  ن کيکېکو س QRخالص او  شنکېکو اپلی QRپه ساده ول د  چې شي
  .شي

 د چې د معلوماتو هدوسیله  هیو یوازېکوQR  که چې د . خوندي دي کوونو له الرې تادیه کول QRد : بخونديتو
پدې توه د نو  ،ي کو شوي ويکې لېدولکوونو له الرې  QRکوم معلومات چې د  ې، بلکيکېتبادلې لپاره کارول 

  .خونديتوب تضمین کوي و دتادیات
د زې یوا. یرو زیربناوو ته اتیا نلرئ کېلورونپ. سانه ديآکو تادیاتو تنظیمول خورا  QRد  :ولتنظیم هسانه توآ

 QRد تادیاتو لپاره د . ولریه ڼچاپ شوی وي یا برینایی بچې کو ته اتیا لرئ کوم  QRاو ن فویل یرک رنده
  .يکمو اتیا کارونې وتجهیزاتو ان وکارول شوي واتیا یا د تادیاتو لپاره نور )POS( ماشیند پلور  وکارول د کوونو
د  سربېره پر دې. احتمال له مینه وي اشتباهکه چې د هر ول  ،ده الره خوندي ود تادیات ،کو تادیات QRد : لو باور

  .تادیاتو اعتبار لوويد  کوQR بکسونو اني معلومات لري چې د و تور
  

  مطیع اهللا ستانکزی 
  :نيچېسر

1 ‐ https://www.digipay.guru/blog/everything‐you‐need‐to‐know‐about‐qr‐code‐
payments/ 
2 ‐ https://www.mobiletransaction.org/qr‐code‐payment‐works/ 
3 ‐ https://blog.beaconstac.com/2019/12/qr‐code‐statistics/ 


