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های کارآفرینانه خدمات پرداخت همراه در بندی فرصتشناسایی و دسته

 ایران
 

 ***یمحمدرضا زال، **جهانگیر یداللهی فارسی، *صابر خسروی1
 

 چکیده
در جامعه ایرانی، مصرف  با پیدایش جامعه مدرن و افزایش گستره آن در مرزهای جهانی و به تبع آن     

عنوان عنوان دال مرکزی آن در کانون توجه فعالین صنعت قرار گرفته است. در این میان فرآیند پرداخت به به
وکارهای فراوانی پیرامون این مفهوم شکل ها و کسبوریآقلب تجارت جهانی باعث شده است تا امروزه فن

کنندگان ایرانی کنندگان روز به روز بیشتر شود. مصرفی مصرفها جهت تسهیل این فرآیند براگرفته و تالش
برداری از های مرتبط با پرداخت الکترونیک، اشتیاق فراوانی جهت بهرهوریآنیز پس از تجربه پذیرش فن

اند. افزایش رو به رشد ضرایبی همچون نفوذ موبایل و موبایل های پرداخت همراه از خود نشان دادهوریآ فن
ها وریآکننده ایرانی به استفاده از این فناینترنت همراه باعث شده است تا اقبال مصرف ،و همچنین هوشمند

با استفاده از رویکرد کیفی و دانش ضمنی خبرگان ایرانی صنعت  ،در این پژوهش بنابراین ؛بیش از پیش شود
فرینانه این خدمات شناسایی های کارآپرداخت همراه و همچنین مداقه بر وضعیت جهانی این صنعت، فرصت

 بندی شده است. برداری فعالین این صنعت دستهشده و در انتها در چارچوبی کاربردی جهت بهره
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 مقدمه .1

و جامعه حاضر را جامعه  [22] باطات از راه دورو ارت [54] عصر حاضر را بسیاری عصر ارتباطات     
های شخصیتی که در مفهوم هویت دیگر نه در ویژگی ،ایدر جامعه شبکه .اندنام نهاده [20] ایشبکه

همراه  هایکه در این میان تلفن [21] شودنزدیکی و دوری از دال مرکزی هر شبکه تعریف می
و روز  [50] سزایی در زندگی روزمره افراد دارد، تاثیر به([55] 1عنوان مهمترین ابزار در دست بشر )به

 [.52 ، 49] دکنبه روز استفاده خاص از تلفن همراه افزایش پیدا می
 میلیون کاربر( برخوردار است 33در ایران نیز کاربرد اینترنت تلفن همراه از نرخ باالیی )بیش از      

ها گزارشطبق برخی  واست یب نفوذ تلفن همراه رخ دادهها رشد نسبتا خوبی در ضردر این سال .[2]
ای باعث شده است تا بازاری پر کنندهچنین رشد خیره .[18] % رسید100به میزان  2012در سال 

وکارهای همراه در ایران و جهان پدید آید و تجارت همراه به یکی از قدرت و گسترده برای کسب
در این میان . [59] 2گذاری و عمل در جهان صنعتی بدل شودسرمایه، [46] های اصلی پژوهشحوزه

ترین فرآیندهای حال حاضر تجارت عنوان قلب تپنده تجارت همراه یکی از کانونیپرداخت همراه به
 در جهان است. 

صورت تراکنش پولی بین دو تعاریف متعددی از پرداخت همراه وجود دارد که اغلب این مفهوم به     
از  [.56و  44و  40] های همراه تعریف شده استسیم با استفاده از دستگاهوری بیآفن طرف از طریق

3مجموع 
P2P 4المللی پول(،  )انتقال داخلی یا بین

C2B وکار(، کننده به کسب)انتقال پول از مصرف
B2B

B/G2Cوکار و وکار به کسب)انتقال پول از کسب 5
وکار یا دولت به )انتقال پول از کسب 6

از خدمات پرداخت همراه ایجاد شده و  2012میلیارد دالری در  256کننده( ارزش جهانی صرفم
. [19] باشدرسیده  2014میلیارد در  796برابری به  3حدود شود تا این عدد با رشدی بینی میپیش

این  همزمان با .[23] این نوع پرداخت به تعبیری در حال تغییردادن سبک و شیوه خرید در دنیا است
رشد گستره خدمات پرداخت همراه نیز رو به رشد است و از خدمات ساده بانکی همچون گرفتن 

قبوض، افتتاح حساب و  های مالی روز به روز در حال گسترش به پرداختموجودی و رویت تراکنش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ].57[ کنندنفر از تلفن همراه استفاده می 85، بیش از 2011در دنیا تا سال  نفر 100از هر طور کلی به .1
فشار »گذاری در بخش عنوان بزرگترین سرمایهبه 2004در سال  (3G)وری نسل سوم آگذاری در فنکه از سرمایه. تا جایی2

  [.61] شوددر طول تاریخ نام برده می« وریآ فن

3. Peer to Peer 

4. Consumer to Business 

5. Business to Business 
6. Business/Government to Consumer 
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و گستره خدمات پرداخت همراه محدود به خدمات بانکی نبوده . [36] حتی واریزهای بین بانکی است
آنها نیز به بازار پرداخت ، [26] امروزه بعد از کاهش درآمد اپراتورهای همراه از پیامک و مکالمه صوتی

وکارهای موجود و تسهیل این خدمات امروزه عالوه بر توانمندکردن کسب. [43] اندهمراه وارد شده
 راه هموار نموده استوکارهای جدید بر اساس پرداخت همهای پرداخت، راه را برای ایجاد کسبشیوه

[58] . 
نفعان مالی، از کاربران چنین پژوهشی در مقام نقشه راهی است که ذی ،با توجه به آنچه گفته شد     

های مبتنی بر گذاران مالی و پولی را در جهت تشخیص و انتخاب فرصتاین سیستم تا سیاست
ای را جهت گسترش ها زمینهتبندی این فرصبا شناسایی و دستهتجارت همراه هدایت کرده و 

توانند گذاران نیز میاز طرف دیگر، صنایع مکمل و سیاست خدمات پرداخت همراه هدفمند ایجاد کند.
های مورد نیاز جهت توسعه این از این طریق و با توجه به خالءهای موجود در صنعت، زیرساخت

حاضر، این پژوهش به لحاظ ساختار برای نیل به اهداف پژهش  بنابراین ؛خدمات را فراهم آوردند
گیرد. در فاز اول که با هدف شناسایی روشی پژوهشی کیفی است که در دو فاز صورت می

شود، با استفاده و تمرکز بر دانش ضمنی خبرگان صنعت )اولیه( این حوزه های موجود انجام می فرصت
. این دانش ضمنی با استفاده از های کارآفرینانه در حوزه پرداخت همراه شناسایی خواهد شدفرصت

ای و یا گیری نظری )و به تبع آن زنجیرهمصاحبه با خبرگان صنعت پرداخت همراه و به روش نمونه
دسته  6شده در قالب های شناساییگلوله برفی( استفاده خواهد شد. در انتها و در فاز دوم نیز فرصت

 کاربردی ارائه خواهند شد. 
 
 ظری پژوهشو چارچوب نمبانی  .2

را اغلب انتقال ارزش پولی بین دو طرف )برای مثال « پرداخت» .تعریف سیستم پرداخت همراه
« سیستم پرداخت»یافته در پرداخت را سازی سازمانو هرگونه مرتب [35] بین خریدار و فروشنده(

عددی از پرداخت تعاریف مت مبانی نظری،حال با توجه به این دو تعریف پایه در . [45] کنندتعریف می
اما با نگاهی  ؛شوندهمراه صورت گرفته است. هر چند بسیاری از آنها در نظر اول یکسان پنداشته می

 برخی از این تعاریف آمده است.  1عمیق مرزهای شمول آنها با هم تفاوت دارد که در جدول 
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 موجود مبانی نظری در همراه پرداخت فیتعار .1جدول 

 منبع تعریف ردیف

1 
های های همراه دیجیتالی و با دستگاهوریآپرداختی است که از طریق فن

؛ حال چه از شبکه ارتباطات از راه دور دستی ایجاد شده و یا فراهم شده است
 همراه در آن استفاده شده باشد و چه خیر.

)دینیزپوتو د آلبوکوغو و کرنی، 
2011) 

 (2010)غزی و همکاران،  همراه انجام پذیرد. پرداخت خدمات و کاالها که توسط یک دستگاه 2

3 

خدمات پرداختی است که در آن حداقل یک بخش معامله )آغاز، اجرای مجوز و 
( و با PDAیا تایید( با استفاده از یک دستگاه همراه )مثل گوشی تلفن همراه یا 

( پرداختی را NFCیا  3Gسیم یا شبکه همراه )مثل بلوتوث، های بیوریآفن
 لفعل کند.با

 (2008)فبر و باومن، 

 (2008)پترووآ،  سیم ارزش پولی که شامل آغاز، مجوز و تحقق پرداخت است.معامله بی 4

5 
سازی و یا تایید هر گونه پرداختی که در آن یک دستگاه همراه برای آغاز، فعال

 آن به کار رود.
 (2004)کارنوسکوس، 

6 
زدیک )مجاورتی( و چه در حالت دور که هرگونه مبادله پرداختی چه در حالت ن

های اینترنتی را از طریق یک دستگاه همراه مدیریت شود به استثنای پرداخت
 گویند.

 (2011)کومر و ونکاتا، 

 (2011)دای و همکاران،  توان تعریف کرد.ای از طریق تلفن همراه را پرداخت همراه میهر مبادله 7

8 
یری دستگاه همراه برای انجام پرداخت، بازبینی کارگپرداخت همراه به معنی به

 تتمه حساب و انتقال پول است.
 (2014)ژو، 

9 

اصطالحاتی همچون بانکداری همراه، پرداخت همراه، انتقال همراه و مالی 
سازد تا با هایی دارند که افراد را قادر میای از برنامههمراه اشاره به مجموعه

های بانکی خود را کنترل کنند، ارزشی را در استفاده از تلفن همراه حساب
حسابی که به گوشی تلفنشان وصل شده است مدیریت کنند، مبالغی را انتقال 

 ای دسترسی پیدا کنند.دهند و حتی به محصوالت اعتباری و یا بیمه

 (2008)دونر و تلز، 

10 
یر هم خاطر یک کاال یا خدمت در شرایطی که گوشی همراه در گانتقال وجوه به

 آغاز پرداخت و هم تایید آن باشد.
 (2011)بل و گازا، 

 
، تعریف این پژوهش از پرداخت ارائه شد 1که بخشی از آن در جدول  مبانی نظریبا توجه به      

 همراه به شرح زیر است:
پرداخت همراه عبارت از هرگونه پرداختی است که در آن حداقل یک طرف مبادله برای حداقل      

منظور از دستگاه همراه در این  بخش از انجام فرآیند پرداخت از دستگاه همراه استفاده کند.یک 
های هوشمند و هر درگاه یا دستگاه پرداخت سیار ها، گوشیPDAها، تعریف عبارت است از: تبلت

فارسی )حال چه در کتب و مقاالت  مبان نظریالزم به توضیح موکد است که در . [40] دیگر
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ترجمه شده « سیار»به واژه  Mobileهای اصیل موجود( غالبا واژه شده و چه در معدود نوشته ترجمه
 شده است.  دهبرگردان« همراه»که در پژوهش حاضر این واژه به 

 

پرداخت همراه در ایران نیز کمیاب است. با  مبانی نظری .ها و مطالعات داخلیسابقه پژوهش
شده معطوف به های انجامیابیم که قاطبه پژوهشایران در می حوزه مالی در مبانی نظریمروری بر 

های خدمات مالی همراه خاصه بانکداری و پرداخت الکترونیکی بوده و لذا خالء جدی در پژوهش
که عمر ارائه این خدمات نیز در ایران بسیار کرد پرداخت همراه در ایران وجود دارد. هر چند باید تاکید 

های آکادمیک و لذا پژوهش ([41] آغاز شده است 2008مات در ایران از سال کوتاه بوده )این خد
های فعالین شدن بانکداری همراه و تالشدلیل عملیاتیاما به ؛چندانی درباره آن صورت نگرفته است

 2011سال برداری است )تا  های کاربردی خوبی این زمینه قابل بهرهحوزه پرداخت همراه گزارش
در ادامه و در دو  (.[41] انداندازی بانکداری همراه نمودهایرانی اقدام به راه هایبانک% از 50حدود 

 اند.ها به تفضیل تشریح شدههای کاربردی این تالشهای آکادمیک و گزارشبخش پژوهش
 در بررسی پیشینه پژوهشی داخلی مشخص شد که موضوع خدمات مالی شامل پرداخت همراه و     

هایی در این زمینه وجود راه چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود پژوهشبانکداری هم
اند )برای ها نیز به تشریح این صنعت در سطح جهانی پرداختهدارد که بخش بزرگی از این پژوهش

های مرتبط با سیستم اما پژوهش ؛که از حوزه هدف این پژوهش به دور است ([15 ، 9 ، 7] مثال
 آمده است.  2ت همراه در ایران محدود به تعداد اندکی مقاله است که در جدول پرداخ
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 در مقاالت فارسی موجود مبانی نظریخالصه مرور  .2جدول 
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 پژوهش  شناسیروش. 3

های کارآفرینانه دانش ضمنی خبرگان این صنعت در ایران است. به دال مرکزی شناسایی فرصت     
ران ضروری های آتی بازار پرداخت همراه در ایبرای شناخت وضعیت موجود و فرصت ،تعبیر دیگر

و دانش خبرگان و پژوهشگران این صنعت در داخل مرزهای ایران بهره  هااست تا از انباشت تجربه
ها، از آنها برای ارزیابی وضعیت این صنعت در مرزهای جغرافیایی ایران برد و از طریق ثبت این داده

در وهله اول بر اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش سواالتی جهت  ،اده کرد. بدین منظوراستف
جوهای هدفمند وخبرگان علمی و صنعتی این حوزه از طریق جست ،. سپسشدمصاحبه طراحی 
 شناسایی شدند. 

ای همندیپس از طراحی کامل برگه مصاحبه، در مرحله بعدی بر اساس قرابت فعالیت و یا عالقه     
پژوهشی خبرگان علمی و صنعتی پرداخت همراه به اهداف پژوهش حاضر تعدادی از آنان انتخاب 

درخواست وقت  نهااز طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی و یا پیام الکترونیکی از آ ،شدند. سپس
  شد.مصاحبه برگزار  هایهمصاحبه شد و جلس

بر اساس  یازمورد ن هاینمونه ،پژوهش حاضر یکردتوجه به رو به جهت تعیین حجم نمونه با     
از  مواردی و ها، افراد، گروههمانند این یفیک هایتوجه داشت که در پژوهش ید. باشدند یینتع 1قرابت

 ینکه تا آن لحظه تدو یساختار یاحتمالشان برا یزانم یاو  سازیشفاف یزاندست بر اساس م ینا
و به تبع آن  ینظر گیرینمونهگیری نیز روش نمونه ،همچنین .[31] شوندیشده است، انتخاب م

-جان یبرا هاییآن داده یاست که در ط یندیفرآ ینظر گیری. نمونهاست یبرفگلوله یاو  یریزنج

و پس  شودیم یلو تحل گذاریطور همزمان، کدشده و به آوریجمع شده،پرداخته اییهبه نظر بخشی
 ینشود و بد آوریجمع یدر مرحله بعد یدبا هاییکه چه داده گیردیم یماز آن پژوهشگر خودش تصم

 یزدر ادامه ن [.34] کندمی کنترل را هاداده آوریجمع یندطور مداوم فرآبه یندر حال تدو یهنظر طریق
چند نفر انتخاب  یا یکروش ابتدا  ینکه در ا شوندیانتخاب م برفیگلوله یوهبه ش یبعد هاینمونه

به  ،[16] کنند یمعرف شناسند،یرا که م یتا افراد مناسب شودا خواسته میهاز آن ،احبهشده و پس از مص
 . [24] شوندیمرتبط با پژوهش انتخاب م ضمنی اطالعات اساس بر هانمونه یگرد یرتعب

بندی اهداف پژوهش مصاحبه با خبرگان صنعت پرداخت همراه ها برای مفصلداده آوریجمعابزار      
یافتن و کسب دانش در مورد چیزهایی است که آگاهی ،یل اصلی رجوع به روش مصاحبهاست. دل

از میان انواع مصاحبه نیز، مصاحبه نیمه . [47] تواند آنها را مشاهده کندطور مستقیم نمیپژوهشگر به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.  Revevancy نیز برگردان شده است. « بودنمرتبط»که در برخی منابع فارسی به 
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 ، 30] ساختاریافته )نیمه استاندارد( انتخاب شده است )برای فهم دقیق این نوع روش مصاحبه ر.ک به
دلیل اصلی انتخاب این روش، انعطاف مناسب آن در عدم انحراف از مساله اصلی مصاحبه  که( [37

 .[51] است
مرحله راهنما برای ساخت و  5های مدنظر پژوهش، برای هر یک از مصاحبه ،بدین منظور     

  انجام شد.آمده است،  1پرداخت مصاحبه که در شکل 
 

 
  ]39[ مرحله راهنما برای ساخت مصاحبه .1شکل 

 

بهره برد. این « 1پایایی بازآزمون»پژوهشگر از روش  ،برای سنجش پایایی بخش کیفی .پایایی
ها در طول زمان اشاره دارد. به تعبیر دیگر، در این روش بندی دادهشاخص به میزان سازگاری طبقه

کدگذاری کرده و بر اساس توافقات و یا عدم  کدگذار یک واحد مصاحبه را در دو زمان متفاوت
شود. روش محاسبه آمده در دو مرحله کدگذاری این شاخص محاسبه میدستتوافقات میان کدهای به

 به شرح زیر است:

درصد پایایی بازآزمون =
تعداد توافقات × 2

تعداد کل کدها
× 100 

 
مصاحبه  3فته های صورت گرن مصاحبهآزمون، از بی در پژوهش حاضر، برای محاسبه پایایی باز     

ماهه توسط پژوهشگر کدگذاری مجدد  2فاصله زمانی صورت تصادفی انتخاب شد و هر کدام در به
 است. آمده 3در جدول  کدگذاری 2شد. نتایج این 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. ReTest Reliability 
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 هاپایایی بازآزمون مصاحبه .3جدول 

 )درصد( پایایی بازآزمون تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

1 MP-01 128 56 50/87 

2 MP-02 98 41 06/64 

3 MP-05 56 19 85/67 

 26/82 116 282 کل

 

 راهبردمنظور بررسی روایی بخش کیفی پژوهش از پژوهشگر به .روایی بخش کیفی پژوهش
که پژوهشگر حداقل دو  کندبهره برده است. وی توصیه می (2012)گانه ارزیابی روایی کرسول هشت

گذاری و پیاده خاص هدف راهبرد 3در پژوهش حاضر، بنابراین  ؛کار گیردرا در پژوهش خود به اهبردر
  شد.
با ایجاد « 1درگیری، مشارکت طوالنی و مشاهده مداوم در میدان پژوهش» راهبرددر وهله اول      

درگیری کنندگان، پیوستگی جلسات پیش و پس از مصاحبه و همچنین اعتماد کافی در مشارکت
های مستقیم با موضوع پژوهش صورت گرفت. این درگیری تا به حدی بود که در یکی از سازمان

بندی و ارزیابی پذیرش مشتریان از سیستم شناسایی، اولویت»عنوان  باای کننده، پروژهمشارکت
این تا از  شدتعریف و توسط پژوهشگر دنبال « های کارآفرینیپرداخت همراه برای تعیین فرصت

ترین بازیگران حوزه پرداخت همراه در ایران در له و همچنین یکی از فعالئطور مداوم با مسطریق به
نیز از ابتدا در دستور کار پژوهشگر قرار گرفت.  2گراییکثرت راهبرد، راهبردارتباط باشد. عالوه بر این 

ننده جهت نیل به این مهم صورت ها و نظرات مختلف برای ارائه شواهد تاییدکاستفاده از منابع، روش
. صورت ناقص، انجام شد، هر چند به«کنندگانکردن مشارکتچک» راهبردنیز  ،گرفت. در نهایت

کنندگان در میان گذاشته و این نتایج تن از مشارکت 3پس از تحلیل فاز کیفی، نتایج با  ،بدین منظور
 شد.از نظر اعتبار و صحت توسط این افراد ارزیابی 

  
 هایافتهتحلیل  .4

همراه دانش ضمنی های کارآفرینانه برای صنعت پرداخت ترین منبع جهت استخراج فرصتاصلی     
( اند: الفدسته تقسیم شده 4ترین فعالین این صنعت است. این فعالین خود به نهفته در اذهان مهم

و بانکداری همراه دارند،  های مستقیمی در زمینه خدمات پرداخت همراهخبرگان بانکی که مسئولیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Prolonged Engagement And Persistent Observatin in the Field 
2. Triangulation 
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خبرگان شاغل  ج(ند، اواسطه با این خدمات در ارتباطخبرگان شاغل در اپراتورهای همراه که بی (ب
 د(ند و اصورت متمرکز در این صنعت در حال فعالیتدهنده خدمات پرداخت که بههای ارائهدر شرکت

پیگیری دقیق روندهای این صنعت را  طرفانه و با نگاهیپژوهشگران حوزه پرداخت همراه که بی
 4 دسته مذکور انجام داد. جدول 4پژوهشگر نهایت سعی خود را جهت مصاحبه با  بنابراین، کنند؛ می

 های بخش کیفی پژوهش را بازنمایی کرده است. های دموگرافیک نمونهویژگی
 

 های بخش کیفی پژوهشهای دموگرافیک نمونهویژگی .4جدول 

 1عنوان و یا سمت تحصیالت ه سنیباز جنسیت کد

MP-01 کل یکی از مدیر  دکترا 40الی  35 مردPSPها 

MP-02 مهندس فروش یکی از اپراتورها کارشناسی ارشد 35الی  30 زن 

MP-03 های کشورمشاور یکی از بانک دکترا 50الی  45 مرد 

MP-04 پژوهشگر حوزه پرداخت همراه دانشجوی دکترا 30الی  25 زن 

MP-05 کارشناسی ارشد 35الی  30 مرد 
کارآفرین حوزه پرداخت همراه و مشاور 

 ها PSPیکی از 

MP-06 کارشناسی ارشد 35الی  30 مرد 
آپ مدیرعامل یک شرکت استارت

 پرداخت همراه و مشاور یکی از اپراتورها

MP-07 مشاور یکی از  کارشناسی 30الی  25 مردPSPها 

MP-08 های کشورمدیر یکی از بانک ناسی ارشدکارش 45الی  40 مرد 

MP-09 پژوهشگر حوزه پرداخت همراه دکترا 45الی  40 مرد 

 

ساختاریافته صورت هایی با پرسشنامه نیمههای کیفی پژوهش، ابتدا مصاحبهبرای تحلیل داده     
طور به شوندگان توسط یک دستگاه گوشی تلفن همراهها پس از اجازه از مصاحبه. مصاحبهگرفت

 ATLAS.Tiافزار کامل ضبط و بعد از انجام هر مصاحبه با استفاده از واحدهای هرمنوتیکی در نرم
ها بندی این کدگذارینسخه ششم کدگذاری شدند. این کدگذاری شامل کدگذاری باز و سپس تقسیم

خاتمه در کدهای محوری است. پس از انجام و تحلیل نهمین مصاحبه که سرآغاز اشباع نظری و 
های اشاره شده به فرصت 5 ها به پایان رسید. در جدولمرحله کیفی پژوهش حاضر بود، روند مصاحبه

 ها آمده است. تفکیک تکرار در مصاحبه
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ها مهمترین مسائل اخالقی در پژوهش حاضر تاکید موکد به جهت عدم افشای نام برای قاطبه افرادی بود که در مصاحبهیکی از  .1
 صورت کلی اشاره شده است. عنوان و یا سمت این افراد به بنابراینکردند. شرکت می
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 شده توسط خبرگان در صنعت پرداخت همراه ایرانهای اشارهفرصت .5 جدول

 عنوان فرصت ردیف
 هااشاره به فرصت در مصاحبه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 × × ×  × ×  × × خرید و پرداخت فروشگاهی با تلفن همراه 1

   ×   × × ×  درون اپلیکیشن همراههای پرداخت 2

  ×  × × ×   × خرید کاال از طریق اینترنت همراه 3

 ×  ×  ×  × ×  خرید محتوای دیجیتال 4

    ×    × × USSDفروش زیرساخت کد  5

  ×    × ×   پرداخت قبوض 6

 ×  × × × × × × × خرید شارژ 7

  ×     × ×  های فرهنگی، هنری، ورزشیخرید بلیط 8

 ×  ×   ×   × حمل و نقل شهری 9

 × ×    × ×   پرداخت خدمات گردشگری 10

   ×     × × (M-Banking)بانکداری همراه  11

     ×  ×  × (M-Parking)پارکینگ همراه  12

   × ×    × × (M-Wallet)کیف پول همراه  13

  ×    ×   × پرداخت فطریه و امور خیریه 14

 ×      × ×  حساب همراهپرداخت صورت 15

  × ×      × QR-Codeخرید فروشگاهی با  16

   ×     × × P2Pانتقال وجه  17

      × ×   های بانکی همراهحواله 18

  ×  ×    ×  (Mobile as POS) موبایل به جای درگاه پرداخت 19

     ×   ×  امنیتی هایطراحی پروتکل 20

   ×  ×  ×   های همراهنویسی اپطراحی و برنامه 21

       ×  × پرداخت اقساط 22

      ×  ×  POSساخت تجهیزات زیرساختی برای  23

        × × B2Gخدمات  24

       ×   خرید و فروش در بورس 25

 ×     ×  ×  ت قبوض خردصدور کدهای پرداخ 26

     ×    × M2Mخدمات پرداخت همراه  27

  ×     × ×  برای پرداخت OTPطراحی  28

        × × NFC Enablerهای کارتتولید سیم 29

     ×   ×  پرداخت خدمات ارزش افزوده همراه 30

  ×     × ×  بانک خدمات هم 31
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     × ×    وکارهای همراهمشاوره کسب 32

       ×   های پرداخت همراههای اپلیکیشنطراحی تمپلیت 33

       ×   های همراههای تبدیل سایتطراحی ماژول 34

         × طراحی استانداردهای قانونی و حقوقی پرداخت همراه 35

     ×  ×   های تلفن همراهواردات گوشی 36

 × × ×    ×  × عمومیونقل برای حمل NFCهای خدمات زیرساخت 37

      ×   × NFCهای ستتولید چیپ 38

       ×   های فروش اتوماتیک نوشابه و اسنکخرید همراه از دستگاه 39

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

( e-revolutionبا توجه به شواهد و روندهای مورد اشاره، بعد از انقالب الکترونیک در جهان )     
؛ [53و  46] اندوکارهای همراه تغییر جهت دادهای الکترونیکی نیز به سمت کسبوکارهامروزه کسب

پرداخت  ،[35] دهدوکاری را سیستم پرداخت آن تشکیل میبنیان اقتصاد هر کسب ،از آنجاکه بنابراین
بسیار مورد توجه فعالین پژوهشی و  [60] عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در تجارت همراههمراه به

وکارها وجود داشته و باعث تسهیل تی در دنیا قرار گرفته است و گستره این سیستم در همه کسبصنع
وکارها از آنجاکه غالب سیستم پرداخت در حالت کلی، در همه این کسب اما ؛شودفرآیند پرداخت می

یستم عنوان یک سهای حوزه پرداخت همراه همواره این سیستم را بهپژوهش بنابراین ؛یکسان است
رشد مناسب ضریب نفوذ تلفن همراه در کنار خالء اند. از طرف دیگر، واحد و کاربردی در نظر گرفته

بازار باعث شده است تا خاورمیانه و آفریقا بهترین بستر برای گسترش خدمات پرداخت همراه در دنیا 
به  2009میلیون نفر در  3/53 شود تعداد کاربران این خدمات از رقمبینی میکه پیشآنجاتا  [19] باشد

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و طبق آخرین  .برسد 2015میلیون نفر در  154چیزی در حدود 
درصد جمعیت از خدمات  70%( هنوز 240رقم ضریب نفوذ باالی بانکداری )علی [13] آمار منتشر شده

ضریب نفوذ باالی تلفن  ،عالوه بر اینکنند و بانکی برای انجام کارهای روزمره خود استفاده نمی
 ظرفیتهمراه در ایران در کنار آمارهای مناسب از رشد تقاضای بازار خدماتی در کشور نشان از وجود 

ها وجود بیش از یک میلیون و صد هزار بسیار باال در خدمات پرداخت همراه در ایران دارد. در کنار این
های  خاصه در حوزه 2های پایین کارآفرینیو همچنین نرخ 1[12] التحصیل دانشگاهی بیکار نفر فارغ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

همچنین به  و[ 6] هستندالتحصیالن بیکار ز فارغدرصد ا 45ها تا گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی رشته بهبنا  .1
 .]5[ التحصیل نیز روانه بازار خواهند شدیلیون فارغم 5/4زودی 

 .2012بان جهانی کارآفرینی در المللی و خاصه دیدههای بینر.ک به گزارش .2
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با ورود  ،مرتبط نشان از خالءای عمیق در جذب نیروهای متخصص در بازار دارد. از طرف دیگر
های ایجاد شده در بازار ( نیز گستره فرصت3Gو  4Gهای نوین همچون نسل سوم و چهارم )وریآ فن

 ذاشت.شدت رو به فزونی خواهد گداخلی به
فرصت بومی با توجه به موقعیت  39در مجموع  ،پس از انجام مصاحبه و کدگذاری باز و محوری     

دسته  2ها قابل تقسیم به . این فرصتشدزمانی و مکانی صنعت پرداخت همراه در ایران شناسایی 
نیز خود به  هاها و خدمات مرتبط با پرداخت همراه است. هر کدام از این بخشزیرساخت :کلی شامل

 آمده است. زیرشوند که شرح آن در بندی میهایی تقسیمدسته
کننده هایی است که در آن مصرفاست که مرتبط با فرصت 1دسته اول مربوط به خرید مجازی     

دهد. از مصادیق بارز چنین خریدی خرید خود را از طریق تلفن همراه و در فضای داخلی آن انجام می
: خرید کاال از طریق اینترنت همراه، خرید محتوای دیجیتال، خرید کردن موارد اشاره توان به ایمی

در محیط  4. دسته دوم مرتبط با خرید واقعی3ایبرنامهو خریدهای درون  2خدمات ارزش افزوده همراه
باشد. این فرآیند هم فروشگاهی است که صرفا فرآیند پرداخت در آن از طریق گوشی تلفن همراه می

های مخصوص پرداخت  POSتواند از استفاده تلفن همراه به جای کارت بانکی )با استفاده از می
های این . مصادیق بارز و نمونهباشد جایی پول به حساب فروشندههمراه( و پرداخت از طریق جابه

 Mobile in)جای کارت بانکی یافت: استفاده از امکان تلفن به زیرتوان در موارد دسته فرصت را می

POS)عنوان درگاه پرداخت ، استفاده از امکان موبایل به(Mobile as POS ) و خرید از طریقQR-

Code های پولی است که مرتبط با حواله 5های پول همراهو پرداخت همراه آن. دسته سوم فرصت
است. دسته چهارم ( P2Pالمللی، واریز و دریافت وجه از تلفن همراه و یا انتقال پول بین دو نفر )بین

 های مختلف است.جمله اقساط یا بلیط ازحساب پرداختنی مشتمل بر پرداخت هرگونه صورت
های گردشگری و ورزشی، پرداخت توان به این موارد اشاره داشت: خرید بلیطق آن مییاز مصاد     

پرداخت همراه  های مجازی فرآیندقبوض و پرداخت اقساط گوناگون. دسته پنجم اشاره به زیرساخت
برای خدمات پرداخت همراه در موبایل، طراحی و کدنویسی  های گوناگونایجاد پلتفرماعم از 

ها و و طراحی قفل USSDهای پرداخت همراه، فروش زیرساخت کدهایی همچون اپلیکیشن
ا های مرتبط بدسته ششم نیز مربوط به فرصت ،های امنیتی پرداخت همراه است. در نهایتپروتکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Virtual Shopping 
2. Mobile Value Added Service 

3. Purchase in App 

4. Real Shopping 
5. Mobile Money 
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 زیرهای توان به فرصتموارد آن می ،های فیزیکی فرآیند پرداخت همراه است. از مهمترینزیرساخت
 Mobile asو  Mobile POSهای ، ساخت دستگاهNFC Enablerهای کارت : تولید سیمکرداشاره 

POSآمده است. 2ای از نتایج در شکل . خالصه 

 
 های پرداخت همراه در ایرانی فرصتبنددسته .2شکل 

فرصت های پرداخت 
 همراه در ایران

 فرصت های خدماتی

 خرید حقیقی

Mobile as POS 

Mobile in POS 

QR-Code 

... 

 خرید مجازی

Purchase in 
App 

Digital 
Content 

M-VAS 

... 

 پول همراه

International 
Remmitance 

P2P 

... 

صورتحساب و بلیط  
 همراه

M-Ticketing 

M-Billing 

... 
فرصت های 

 زیرساختی

 زیرساخت فیزیکی

 زیرساخت مجازی
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