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  یدهچک

 نـه ینـو در زم  یانیو جر هنمودظهور  یدر اقتصاد جهان ریاخ يها سال یطبانکداري همراه مفهومی جدید است که 

در  نیادیبن یراتیی، تغنماید  یم هیمفهوم ارا نیکه ا يانداز است. در چشم گردیده جادیداد و ستد ا تجارت و میمفاه

و  کیهاي گذشته، تجارت الکترون خواهد شد؛ اگرچه در سال جادیهاي وابسته به آن ا تجارت و مقوله ياجزا تمامی

تجارت همراه  ژهیو ايیمزا لیبود اما به دل جادکردهیتجارت ا ايیدر دن یعیموج وس کیکترونبه تبع آن بانکداري ال

 شـرفت یپ وبـاالي تلفـن همـراه     نفـوذ نسـبتاً   بیضر از،یحداقل امکانات مورد ن ،یمکان تیاز جمله عدم محدود

رشد آن،  زانیب شده و مجل يفناور نیا يباال يها تیظرف يامروزه توجه ها به سو م،یس یب یارتباط يها يفناور

  دهد.  یم کینزد يا ندهیاقبال و رواج گسترده آن را در آ دینو

هاي بانکداري و پرداخت همراه در سراسر دنیا، و  در این مقاله تالش شده است با بررسی اوضاع جاري سیستم

ویج این فناوري دست سازي و تر مقایسه شرایط موجود در جمهوري اسالمی ایران، به یک مدل مناسب براي پیاده

هـا را انتخـاب نمـوده و از     تـرین روش  هاي خارجی، مطمئن توان با استفاده از تجارب نمونه یابیم. بدین ترتیب می

آزمون و خطا پرهیز نمود. در همین راستا، بخش اول مقاله به معرفی ادبیات موضوعی تجارت، بانکداري و پرداخت 

سـازي شـده در سـطح دنیـا بـا       هاي پیاده بخش دوم، سیر تکامل سیستمهمراه و زمینه کلی اختصاص دارد. در 

شود. در بخـش   اي بررسی شده و نقاط قوت و ضعف و دالیل شکست و موفقیت آنها تحلیل می بندي منطقه تقسیم

سازي شده مورد بحث و بررسی  هاي پیاده هاي صورت گرفته و زیرساخت سوم وضعیت کشور ایران از لحاظ فعالیت

گیرد. در بخش پایانی، با استفاده از اطالعات به دست آمده یک مدل اقتصادي مناسب با شرایط ایران، و بر  میقرار 

  شود. اساس شرایط فناوري بانکداري و تجارت همراه ارائه می
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  . مقدمه1

 نظـور ایجـاد  بـه م  هـاي نـوین   روشراه را بـراي اسـتفاده از    سیم و همراه، بی هايفناوري وتوسعه فناوري پیشرفت

 شود تلفـن همـراه بـه    کند، باعث می هایی که این فناوري ارائه می قابلیت .بازکرده است جدید ارائه خدمات و کاربردها

یـک رسـانه جدیـد بـراي     ها  این پیشرفت درواقع .تبدیل شود جامعه به فوري ارائه اطالعات براي مهمهمراه  ابزار یک

هایی که این رسانه جدیـد بـراي ارائـه خـدمات مـالی و بـانکی بـه         ست. روشارائه خدمات به شهروندان خلق نموده ا

ي الکترونیکـی و  راي از بانکدا مجموعه شود. بانکداري همراه زیر شهروندان فراهم کرده است بانکداري همراه نامیده می

نماید. انگیـزه   ی میرسان هاي اروپا به مشتریان خدمت درصد بانک 95تجارت همراه است که در حال حاضر در بیش از 

تـر و همچنـین کـاهش     ها براي ارائه چنین خدمتی، در اختیار گرفتن یک کانال توزیع دیگر و البتـه مـؤثر   اصلی بانک

هـاي تجـارت همـراه اسـت کـه ارتباطـات وسـیع و         بانکداري همراه یکی از مهمترین حـوزه  .هاي عملیاتی است هزینه

و انتقـاالت پـولی کـه در شـبکه تجـارت        ت همراه دارد. بخش اعظمی از نقلهاي تجار گذاري مؤثر بر سایر حوزه تأثیر

شود؛ لذا بانکـداري همـراه از یـک سـو بـا       ها و شبکه بانکداري همراه آنها انجام می شود از طریق بانک همراه انجام می

رت الکترونیکی فعالند، هایی که در حوزه تجا مشتریان خود در ارتباط است و از سوي دیگر قادر است براي سایر بنگاه

خدمات مالی مؤثري را فراهم نماید. خدمات بانکداري همراه همان خدمات متداول بانکی اسـت کـه از طریـق شـبکه     

نظیـر خـدمات    ها را شدیداً به این موضوع معطوف نمـوده اسـت، امکـان بـی     شود. عاملی که توجه بانک همراه ارائه می

  ت بانکی است. هاي ارائه خدما همراه در کاهش هزینه

  هاي همراه تکامل تکنولوژي و اقتصاد  . آشنایی با ابزار2

این ابزار در اکثـر تعـاریف بـه عنـوان     یف مشترك وجود دارد، یک تعر ارائه شده از ابزارهمراه تعاریف در میان تمام

شـده بـر روي سـیم    سیم، چه از طریـق اینترنـت ارائـه     سیم، چه از طریق اینترنت بی ابزاري شخصی، که به صورت بی

هـاي اطالعـاتی هسـتند، شـناخته      هاي مخابراتی و چه از طریق شبکه مخابراتی قادر به برقراري ارتباط با شبکه کارت

ار موبایل سیم است، ابز که یک سازمان تحقیقات و مشاوره در زمینه ارتباطات بی 1جونیپر شوند. مؤسسه تحقیقاتی می

ها پشتیبانی از ارتباطات تلفنـی همـراه اسـت، و    مام ابزارهایی که کاربرد اصلی آنت«کند که:  را بدین ترتیب تعریف می

بـوده و در وهلـه اول بـه منظـور      Wi-Fiهاي قابل حمل مجهـز بـه قابلیـت برقـراري ارتبـاط       همچنین برخی دستگاه

بنـدي   ن دسـته هـاي ارتباطـاتی طراحـی شـده باشـند. ایـ       العات به صورت همراه بر روي شبکهجایی و انتقال اط جابه

 هـا را در بـر   هاي همراه هوشمند و تبلـت  هاي تلفن همراه معمولی، تلفن ي تلفن همراه ارزان قیمت، دستگاهها دستگاه

گیرد؛ اما سایر ابزار قابل حمل دیگر که کاربرد اصلی آنها چیزي به غیر از ارتباطات، مثال سـرگرمی اسـت، در ایـن     می

  .  اند از این جمله GPSهاي بازي دستی و مسیریاب هاي  اي موسیقی، کنسوله کننده گیرند. پخش مجموعه جا نمی

تجـارت   از ايزیرمجموعـه  هـا  فنـاوري  توسعه و فناوري پیشرفتتجارت همراه به عنوان یکی از محصوالت و نتایج 

 طریق از که است الکترونیک تجارت یافتهگسترش شکل همراه تجارت که می گوید چنین نیز کین .2است الکترونیک

 ارزش داراي غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  مبادله گونه هر را همراه تجارت نیز دیگر برخی .می گیرد انجام اینترنت همراه

                                                
1- Juniper Research 
1- Moler & Versech 
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 تحویـل  همـراه  تجـارت  بـارنهیم  و هوانـگ  نظـر  بـه  .انـد  کـرده  تعریف گیرد انجام همراه هايشبکه طریق از که پولی

 مکـانی  یـا  زمـان  هـر  در الکترونیـک  تجارت فعالیتهاي انجام فهد با بیسیم تکنولوژیهاي طریق از خدمات و محصول

 کـه  سـیم بـی  ابزارهاي طریق از اطالعات و خدمت کاال، فروش را همراه تجارت )2010(3همکاران و چانگسو .]3[است

  .]8[اندکرده تعریف، ندارند زمان یا فضا در محدودیتی گونه هیچ

 از اسـت  عبارت همراه بانکداريهاي همراه بانکداري همراه است.   ردومین محصول از ابداعات مالی منتخب به ابزا

 را مشـتري  یـک  حسـاب  بـه  مربوط مالی هايتراکنش که دیگريهمراه  و همراه يوسیله هر یا همراه تلفن از استفاده

 بـه  بـانکی  معـامالت  در مشـتریان  توسط ارزش تولید براي سیمبی ارتباطی کانال یک عنوان به بانکداري. 4دهد انجام

 عرضـه  است قرارگرفته اساسی توجه مورد بانکی خدمات عرضه در که نوین هايشیوه از یکی امروزه. است آمده وجود

 انجـام  بـراي  همـراه  هـاي  تلفن از استفاده عمررغم اینکه  علی است همراهي هاتلفن از استفاده با بانکی و مالی خدمات

 صـورت  زمینـه  ایـن  در مهمـی  هـاي پیشـرفت  کوتاه مدت این در اما ت،نیس سال چند از بیش مالی و بانکی عملیات

 .]12[است شیوه این زیادهمراه ب گسترش دهنده نوید و است گرفته

همـراه   دسـتگاهی  وسـیله  بـه  قبـوض  و خدمات کاال، براي پرداخت از استعبارتبه عنوان فرایند  همراه پرداخت

 هـاي دسـتگاه . ابزارهـا  ایـن  بودن سیمبی ویژگی از استفاده وسیله به )PDA یا هوشمند هاين تلف همراه، تلفن (مانند

 موسـیقی  اخبـار،  همراه، تلفن زنگ دیجیتال(مانند محتواي خرید مانند پرداخت مختلف هايروش در توانندمیهمراه 

 )2004( 5پوسـتچی  و تورووسـکی . ]١٧[قرارگیرنـد  اسـتفاده  موردها  حسابصورت و قبوض پرداخت یا بلیط بازي)، و

 کـه  الکترونیکـی ز: هرنوع رویه تراکنش پرداخت هاي ا است عبارت که اند کرده ارائه موبایل پرداخت از دیگري تعریف

 اجـازه  تـامین  اندازي، راه براي موبایل ابزارهاي کنار در موبایل ارتباطاتی هايتکنیک از کننده پرداخت حداقل آن در

انـد  تعریـف کـرده   پرداختی نوع هر) نیز پرداخت همراه را 2008(6و کافمن .آیو]18[کند استفاده پرداخت تثبیت یا ها

 یـا  محصـوالت  ازاي در اقتصـادي  تراکنش یک تایید و ها اجازه تامین اندازي، راه براي موبایل وسیله یک از آن در که

  .]6[شود استفاده خدمات

یاد شده با یکدیگر است. در واقـع مـی تـوان     نکته قابل توجه در این تعاریف، ارتباط تودرتو و نزدیک تمامی موارد

پرداخت همراه را جزیی از تجارت همراه دانست. در عین حال، اگر این پرداخـت از طریـق بـانکی صـورت پـذیرد کـه       

دسـته بنـدي    Juniper Researchخدمات همراه ارائه می کند، بخشی از بانکداري همراه نیـز محسـوب خواهـد شـد.     

ر نظر گرفته است که در آن کل فرآیند هـاي مـالی تحـت عنـوان مؤسسـه تجـارت همـراه        خاصی براي این تعاریف د

صورت گرفته و بخشی از آن محسوب می شود. پرداخت همراه، بانکداري همراه و خـرده فروشـی بـه صـورت همـراه،      

  ).  1شاخه هاي اصلی این تجارت را تشکیل می دهند (شکل 

  

  

  

  

  

                                                
2- Changsu et al. 
3- Anderson  
5- Turowski and Pousttchi 
6- Au and Kauffman 
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  . دسته بندي تجارت همراه1شکل 

 

  

ین دسته بندي براساس کاربرد ها و نوع عملکرد هر یک از روش ها صورت گرفته است. پرداخت همـراه براسـاس   ا

نوع برخورد و نوع کاربرد خود در دو دسته راه دور و نقطه فروش مشخص شده اسـت. در پرداخـت موبایـل از راه دور،    

می توان به خرید محتوا از فروشگاه هاي اینترنتـی  نیازي به حضور در نقطه فیزیکی فروش نیست. از موارد کاربرد آن 

و مانند آن اشاره کرد. در حالت دوم، یعنی نقطه فروش، کاربر با حضور در محل یک فروشگاه، رستوران و یا هر محـل  

 مشابه دیگري که نیاز به پرداخت هزینه دارد، از تلفن همراه خود براي این پرداخت استفاده می کند. براي این منظور

اشاره نمـود کـه در بخـش هـاي بعـدي       NFCفناوري نیز روش هاي متنوعی وجود دارند که از آن جمله می توان به 

  . ]11[بیشتر معرفی خواهد شد

  . مطالعات و ادبیات تجربی3

ظهور کانال هاي خرده فروشی جدید مانند اینترنت و تجارت همراه، ایجاد ابزارهـاي پرداخـت جدیـد بـه منظـور      

ن تراکنش هاي مالی کارا و مناسب در کنار این کانال ها را ضروري نموده است. در حالی که پرداخـت بـا   فراهم ساخت

استفاده از کارت ها براي اکثر خریدها مناسب است، هزینه تراکنش ها براي استفاده در پرداخت هـاي خـرد بـیش از    

خت هاي خرد در تجارت الکترونیک و همـراه و  پرداخت هاي همراه به عنوان راه حلی براي تسهیل پردا حد باال است.

  فراهم ساختن روشی جایگزین براي پول نقد در نقاط فروش پیشنهاد شده است

ـ   در 1992نسبت به بانکداري همراه در سـال   هیاول دگاههايید و بـه صـورت کـامال    آیـد   پدیـد مـی   یاروپـاي غرب

WAP يبا ورود فناور 1999در سال  یاتیعمل
  .]4[شد رفتهبکارگ  7

تجـارت   ايیـ در دن یعیمـوج وسـ   کیـ و به تبع آن بانکداري الکترون کیتجارت الکترون شتر،یاگرچه در سالهاي پ 

 کیـ تنهـا  (حـداقل امکانـات    ،یمکـان  تیاز جمله عـدم محـدود   همراهتجارت  ژهیو ايیمزا لیبود اما به دل جادکردهیا

مواجه شـده اسـت.    اديیبا اقبال ز همراهروزه بانکداري نفوذ نسبتا باالي تلفن همراه، ام بیو ضر )دستگاه تلفن همراه

                                                
7 Wireless Application Protocol 
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است اما هنوز در کشـورهاي   دهیرس اشباعبه حد  همراهتلفن  نفوذ بینرخ ضر ییاز کشورهاي اروپا بسیاريامروزه در 

با توجـه بـه رشـد سـریع اسـتفاده از تلفـن همـراه در        وجود دارد.  دیجد هايتیموقع ایاز جمله جنوب شرق آس گرید

گیـري داشـته اسـت. همگـام بـا توسـعه ایـن صـنعت،         همراه نیز در این سالها رشد چشمامروزي، صنعت تلفن هجامع

  .]2[خدمات همراه نیز عضوي مهم از زندگی روزانه شده است

. انـد  کـرده  میتقس یگروه اصلدو بر بازار خدمات پرداخت همراه را به  رگذاری) عوامل تاث2008و همکاران( دالبرگ

و  یسـنت  یکـ یخـدمات الکترون  ن،ینـو  یکـ یپرداخـت الکترون  خدمات دار،یقدرت خر ؛شامل یعوامل داخل یاصل گروه

 طیمحـ  تجـارت،  طیکـه عبارتنـد از: محـ    ی را دربـر مـی گیـرد   عوامل خارج زیدوم ن گروه .شوند یمفروشنده قدرت 

نمایش داده شـده   2ر شکل چارچوب حاصل از این دسته بندي د .یقانون طیو مح فناوري طیمح ،یفرهنگ /یاجتماع

  .]17[است

  عوامل موثر بر بازار خدمات پرداخت همراه -2شکل 

  

  

 میگروه تقس 3در  یرانیا هاي همراه را در بانک يخدمات بانکدار يریثر بر بکارگؤعوامل م ی) در پژوهش1388( یتراب

گروه دوم عوامل  باشد. می رییتغ ونرامیو طرز فکر پ يریشامل خطرپذ یروانشناخت ی هايژگیگروه اول و کرده است.

همراه که شامل  يبانکدار يفناور ی هايژگیگروه سوم و شود. تعریف می تیجنس از جمله یشناخت تیجمع

  .]1[ی شودم يآزمون و سودمند تیاستفاده، قابل نهیهز ،يسازگار

  :اند کرده انیورت بص نیرا به ا همراهپرداخت  کی ندیفرآدر مطالعات خود ) 2005( وتی و چانگ ارینامب

  کند یباز م همراهکننده خدمات پرداخت  نزد فراهم همراهحساب براي پرداخت هاي  کیثبت نام: مشتري  -1

  :ترتیب اجراي آن بدین شکل استشود، که  یم فیپرداخت همراه تعر تراکنش کیمرحله در  4تراکنش:  -2

  ی کند،اعالم م MMS ای SMS  ،EMS کیبا فرستادن  دیخود را براي خر لیمشتري تما گام اول ـ

  ،فرستد یکننده خدمات پرداخت همراه م عرضه کیفروشنده درخواست مشتري را به  -گام دوم

مجاز بودن مشتري را از طـرف سـوم مـورد اعتمـاد      و تیهو دأییت ،کننده خدمات پرداخت همراه  عرضه ـ   گام سوم

  ،کند یدرخواست م

تغییر در محیط 

قانونی، نظارت یا 

 سازي استاندارد
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ـ  مشـتري بـه فروشـنده     تیهو دییمجاز بودن و تا تیدرباره وضع ،رداخت همراهکننده خدمات پ عرضه گام چهارم 

خدمات را براي مشتري  ایانجام شود، فروشنده کاال  تیو مجاز بودن مشتري با موفق تیهو  دییدهد. اگر تا یاطالع م

  کند. یارسال م

اري باشد. در روش بالدرنگ، اعتب ایپرداخت  شیتواند به صورت بالدرنگ، پ یحساب م هیحساب: تصف هیتصف  -3

 کیـ  ایـ کارت هوشـمند   کی قیپرداخت، پرداخت از طر شیشود. در روش پ یاز حساب مشتري برداشته م ماًیمستق

 اعتباري فـراهم کننـده خـدمات پرداخـت     وشو در ر شودیکه در ابزار همراه قرار دارد، انجام م یکیپول الکترون فیک

 نـه یکنـد و هز  یآن را براي مشتري ارسـال مـ   زیفرستد که او ن یاعتماد م صورت حساب را به طرف سوم مورد همراه

  .]١۵[دشو یآن از مشتري به طرف سوم و سپس براي فراهم کننده خدمات پرداخت همراه ارسال م

). در ایـن نمـودار،   1در مقاله خود فرآیند پرداخت همراه را در نموداري خالصه نموده است (نمودار  8کوینکا زانگ

کننده، کاال یا خدمات خود را در ازاي پرداخت هزینه به صورت همراه، در اختیار مصرف کننده  وشنده یا عرضهیک فر

قرار می دهد. در این فرآیند براي سیستم مالی دو وضعیت پیش بینی شـده اسـت. در حالـت اول سیسـتم پرداخـت      

مؤسسه مالی، مانند بانک، عمل مـی کنـد.    همراه به عنوان واسطه اي بر روي حساب مصرف کننده و فروشنده در یک

در حالت دوم، خود سیستم، عملکرد مالی را نیز برعهده دارد. این وضعیت در بخش هاي بعدي بیشـتر مـورد بررسـی    

افزایـد. بـه    قرار خواهد گرفت. در این حالت، سیستم پرداخت همراه، ارائه خدمات مالی را نیز بـه مجموعـه خـود مـی    

تور تلفن همراه، حساب هاي مالی براي کاربران خود ایجاد نموده و به ارائه خدمات مـالی بـه آنهـا    عنوان مثال یک اپرا

  .]٢٠[می پردازد

فرآیند پرداخت همراه -1نمودار   

  

  

  

                                                
8- Qinghua Zhang 
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  ها . بانکداري همراه منافع و فرصت4

همـراه شـناخته    در حال حاضر مفهوم بانکداري همراه بیشتر از سایر موارد کاربردي فعالیت هاي تجـاري و مـالی  

شده است و سایر گزینه هاي موجود مانند تجارت همراه و به خصوص پرداخت همراه همچنان زیر سـایه ایـن کـاربرد    

سیستم هاي مالی همراه قرار دارند. البته با توجه به تعاریف ارائه شده می توان این گزینه ها را از لحاظ فنـی در یـک   

ي، این گزینه ها تفاوت هاي فـاحش و چشـم گیـري بـا یکـدیگر دارنـد. پـیش از        سطح قرار داد. اما از دیدگاه اقتصاد

پرداختن به ویژگی هاي اقتصادي تجارت، بانکداري و پرداخت همراه، این سوال پـیش مـی آیـد کـه: چـرا بانکـداري       

ه مزیـت هـایی   سیم و همراه براي انجام تراکنش هاي مالی استفاده کرد؟ این روش چـ  همراه؟ چرا باید از ابزارهاي بی

) ایـن  1386براي ذینفعان خود به همراه دارد؟ این ذینفعان از چه گروه هایی تشکیل شده انـد؟  داوري و همکـاران (  

  سواالت را در قالب مزایاي بانکداري همراه، بدین ترتیب پاسخ داده اند:

 موبایل تجهیزات کاربران تصاعدي رشد و باال نفوذ ضریب 

 همراه بانکداري هاى سرویس به روز شبانه از زمان هر در و جغرافیایى نمکا هر در دستیابى امکان 

 دایمی و سریع مالی تراکنشهاي انجام و اطالعات انتفال براي الزم ارتباطی بسترهاي ایجاد با گیري بهره فزونی  

 بـر  کترونیکـی ال بانـک  یک اندازي راه مثال ( بطور.همراه بانکداري اندازي راه مالی و زمانی هاي بودجه کاهش 

 ).است پذیر امکان دالر میلیون یک بر بالغ اي سرمایه با و ماه شش از درکمتر ،همراهپرداخت  مبناي

 میشـوند،این  اسـتفاده  مشـترك  صـورت  بـه  گـاهی  که ها رایانه همیشگی برخالف همراه و بودن شخصی کامال 

 مـردم  اکثـر  طرفـی  از.میدهـد  فـزایش ا همراه بانکداري رادر هویت تصدیق و شناسایی رهگیري، قابلیت موضوع

 امکانـات  وجـود  از جهـت  همـین  بـه  باشندو داشته خود همراه همیشه را خود موبایلی ابزارهاي که دارند عادت

 .کنند می استقبال مالی پرداخت امکان جمله از آن در اضافی

 اپراتورهـا ( همـراه  ارتباطات دهندگان ارایه کاربران، جمله از عرصه این اصلی بازیگران بین بیشتر تعامل ایجاد(، 

 یـک  گیـري  شکل در است عاملی که خدمات و کاال فروشندگان و اقتصادي بنگاههاي و مالی و موسسات بانکها

 بـه  .اقتصـادي  منفـی  رقابتهاي جاي به اقتصادي همکاریهاي شکل گیري در اصلی محرك و کارا تامین زنجیره

  .میباشد مشارکت به نیاز ،اههمر تجارت و ممیزه شخصیتی بعد یک لحاظ، همین

 بـراي  تسـهیالت  و بـانکی  خـدمات  از مناسبی پیشنهادات ارسال: آنی بصورت مشتري با ارتباط مدیریت امکان 

 سـابقه  آن در کـه  بـانکی  شعبه بوسیله خرید هوشمند هاي کارت یا موبایل دستگاه به پیام صورت به کاال خرید

 .]2[دارد وجود حساب

کارگیري این سیستم به عنوان یک روش  اندازي و به منافع استقرار نظام بانکداري همراه، راه رغم وجود مزایا و علی

سیستم بانکداري متداول مشکالت و موانـع متعـددي بـراي آن وجـود       ها جایگزین مکمل و حتی در بعضی از وضعیت

 بندي کرد: تواند به صورت زیر دسته دارد که می

 ساختی؛ هاي زیر محدودیت  

 ؛و کارآمد مناسب انسانی نیروي کمبود   

 قانونی؛ موانع  

 اقتصادي؛ موانع  

 اجتماعی؛ -فرهنگی موانع  

 سیاسی؛ موانع  
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 تغییر؛ مقابل در بانکها مدیران و کارکنان مقاومت به مربوط موانع  

 امنیتی؛ هاي محدودیت  

 4[فنی موانع[.  

ن موانـع و تسـهیل فراینـد اسـتقرار نظـام      تواند فرایند گذرا از ایـ  هذا اتخاذ یک استراتژي مناسب و متدول می مع

 جهـت  در الزم آموزشـهاي  حقـوقی؛  مشـکالت  رفـع  و قـوانین  کـردن  اجرایی و تدوین بانکداري همراه را فراهم سازد.

 شـبکه  ضـعف  کـردن  برطـرف  و الزم سـاختهاي  زیر بهبود جهانی؛ استانداردهاي به پیوستن عمومی؛ فرهنگ افزایش

هـذا انتخـاب اسـتراتژي مناسـب و منطبـق بـا شـرایط و         توانـد باشـد مـع    اقدامات می از جمله این کشور همراه تلفن

وبـدل   هاي اصلی این سازوکار از اهمیت بسزایی برخوردار است، استراتژي که خصوصاً بر سـه زمینـه قابلیـت رد    چالش

  اي داشته باشد. کردن اطالعات، امنیت و مقیاس پذیري و قابلیت اعتماد توجه ویژه

 بانکـداري  جهـت  هـا  پروتکـل  از بهمراهـی . شـود  می احساس همراه بانکداري در یکسان فناوري تاندارداس فقدان

ي موفـق خواهـد   ا فروشـنده  . در این میانگیرند می قرار استفاده مورد غیره و WAP,9XML10,HTML انندم همراه

 مستلزم کار این. باشد داشته را بانک چند با ارتباط برقراري توانایی که گیرد کار به را همراهی بانکداري بتواند که بود

 .اسـت  هـا  داده تبـادل  جهـت  در پذیرش قابل و معمول پروتکلهاي سري یک از استفاده یا پروتکل چندین پشتیبانی

 دسـتگاه  از انواع مختلف و متفـاوتی  چنین سیستمی هزینه هاي بهمراهی به همراه خواهد داشت. سازي پیادهبنابراین 

 راه براي جلب مشتریان ناچارنـد  که ستها بانک براي بزرگ چالش یک خود این و دارند وجود همراه رو ابزا تلفن هاي

 را SMS  فقط یا WAP پروتکل ها دستگاه این از برخی. نمایند ارائه دستگاهی نوع هر روي بر را همراه بانکداري حل

؛ بـه عنـوان مثـال    است وابسته ها بانک خود به اعمدتً هاي مختلف و متنوع قابلیت ارائه به تمایل. کنند می پشتیبانی

 کـاربري و  ،بـوده  برخوردار بهتري امنیت از ارائه می کنند که جاوا محیط تحتبرنامه هاي کاربردي   ها بانکبرخی از 

برخـی دیگـر از    ولـی  ،آورند می فراهم اینترنتی بانکداري مشابه را تري پیچیده مبادالت انجام امکان و است آسان آن

 دشـوار  مبـادالت  انجـام  هنگـام  به اما مناسب است، پایه مبادالت استفاده می کنند که براي SMS دمات مبتنی برخ

دیگر، می تواند زمینـه   مؤسسهو یا هر  ها بانکقابل استفاده نخواهد بود. این امکانات و قابلیت هاي ارائه شده از سوي 

رقابتی تنها در صورتی موثر واقع خواهد شد کـه خـدمات ارائـه    سازي برتري رقابتی چشم گیري باشد. اما این برتري 

  شده در سطح گسترده قابل استفاده باشند. این گستره وسیع کاربرد، زمینه سازي دو چالش بعدي هستند. 

 میاجرا  بیسیم که به صورت مالی اطالعات انتقال و نقل و شده انجام همراه صورته ب که اي مبادله امنیت مینأت

 ارائـه  همـراه،  کـاربردي  برنامـه هـاي   توسـط  و گرفته قرار توجه مورد باید که هستند هایی چالش ترین یچیدهپ شود،

بررسـی هـاي انجـام شـده در      .ک با آن ها برخـورد شـود  بان اطالعات فناوري بخش و بیسیم شبکه خدمات دهندگان

که امنیت، یکی از بزرگتـرین دغدغـه هـاي    زمینه گرایش مردم به استفاده از سیستم هاي مالی همراه نشان داده اند 

استفاده از سیستم هاي مالی همراه، در کنار تـرجیح سـایر روش هـا، عـدم     افراد در زمان انتخاب بین استفاده و عدم 

  ].6[آشنایی کامل، پیچیدگی و ترس از تراکنش هاي ناموفق است 

  :است ضروري زیر هاي جنبه به توجه امن، مالی مبادالت انجام جهت 

 دستگاه؛ فیزیکی امنیت   

 دستگاه؛ روي بر مهم کاربردهاي هاي برنامه امنیت   

                                                
9 Extensible Markup Language 
10 Hyper Text Markup Language 
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 مبادله؛ گونه هر انجام از قبل خدمات دهنده ارائه توسط دستگاه به تأیید   

 عبور رمز تأیید ID  /بانک؛ مشترك  

 بیسیم؛ طریق از انتقالی هاي داده کردن دار رمز  

 صـورت  بـه / بعـدي  تحلیـل  و تجزیـه  جهـت  مشتري توسط که دستگاه در هایی داده کردن دار رمز offline 

  .شوند می ذخیره

 مـی  مشـتریان  رشد کنترل جهت در همراه بانکداري بناي زیر بندي مقیاس بانکها ارشد مدیران براي دیگر چالش

) یواقعـ  وقـت  تمـام  و جانبـه  همـه  بانکـداري  یک( دنیا جاي هر در تواند می همراه بانکداري طریق از مشتري. باشد

 يهـا  سیسـتم  کـه  دهنـد  تضمین باید بانکها نتیجه در انتظار داشته باشد از خدمات مربوطه بهره مند شود، و بنشیند

 همـراه،  بانکـداري  زایـاي م با افزایش اطالعـات مشـتریان در مـورد   . کنند می کار درست و صحیح کامال استفاده مورد

 اسـت  ممکـن  سازند، برآورده را فوق انتظارات نباشند قادر ها انکب اگر .یابد می افزایش نیز موضوع این از انتظاراتشان

  .بدهند دست از را مشتري اعتماد

  ها سیستم هاي پرداخت همراه در سایر کشور یخارج. تجربه 6

مؤسسـه  باشد. دنیـا در حـال گسـترش مـی    میزان استفاده از سیستم هاي بانکداري همراه در بخش هاي مختلـف  

آوري آمار کاربران فعلی و گذشته سیستم هـاي بانکـداري همـراه، میـزان اسـتفاده از ایـن        با جمع تحقیقاتی جونیپر

  ).2بدین ترتیب پیش بینی کرده است (شکل  2016منطقه اصلی در دنیا، تا سال  8سیستم ها را با در نظر گرفتن 

  

  )اعداد به میلیون تلفن همراه(پیش بینی نسبت کاربران سیستم هاي بانکداري همراه در بخش هاي مختلف دنیا – 3شکل 
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  :اروپا

 ،T-Mobile International، Vodafone Group شـامل  اروپـا  در همراه تلفن يها شرکت نیبزرگتر 2003 سال در

Orange و Telefonica Moviles نام به یومیکنسرس لیتشک با Simpay يهـا  پرداخـت  سـتم یس چهره کردند تالش 

 حجم در لیموبا يها پرداخت يبرا جامع یستمیس جادیا ومیکنسرس نیا هیاول هدف. نماید متحول را اروپا در لیموبا

 پرداخـت  يرو بـر  را خـود  هـدف  ،يا گسترده ستمیس نیچن يها چالش و مشکالت با مواجهه در اما. بود متنوع يها

 پلتفـرم  کی ساختن فراهم و گسترده همراهب سازي پیاده يبرا يزیر برنامه. کردند متمرکز) وروی 10 از کمتر( زیر يها

 ه،یـ اول يزیـ ر برنامـه  براساس. بود شده انجام پرداخت لیتکم و یابیریمس ،ییجا جابه يندهایفرآ پردازش يبرا واحد

 تیـ نها در امـا . کنـد  يانـداز  راه ییاروپـا  کشور ستیب در 2004 سال تا را خود يها ستمیس ومیکنسرس نیا بود قرار

  .شد گذاشته کنار عمال ومیکنسرس از T-Mobile خروج با و 2005 سال در و شد رو هروب متعدد يرهایتاخ با پروژه

 دنیرسـ  يبـرا  تـالش  و يتجار يرقبا گرفتن قرار هم کنار از یناش عمدتا شد، مواجه آن با Simpay که یمشکالت

 ياپراتورهـا  صـرف  حضـور  گـر ید توجـه  قابـل  نکته. بود حاضر يها طرف تمام يبرا مناسب مشترك استاندارد کی به

 جلب را صنعت يها بخش ریسا تیحما تواند یم یسخت به یومیکنسرس نیچن. است ومیکنسرس نیا در همراه تلفن

 يهـا  سـتم یس از يمتعـدد  مـوارد  رایـ ز اسـت،  آن بـودن  یالملل نیب طرح نیا شکست یاصل لیدل کل در البته. دینما

 نقـل  حمـل  سـازمان  فنالنـد،  کشور در مثال عنوان به. دهند یم ادامه خود کار به و شده يانداز راه تیموفق با یمحل

 تیـ بل از% 55 از شیبـ  حاضر حال در همراه تلفن بر یمبتن يها سفارش افتیدر ستمیس يانداز راه با ینکیهلس شهر

  . رساند یم فروش به ستمیس نیا قیطر از را یعموم نقل حمل يها تیبل کل از%  10 و يشهر متروي يها

 در PayBox سـتم یس مثال عنوان به. هستند یمحل يها ستمیس شتریب تیموفق دهنده نشان زین گرید يها نمونه

 بـود،  خودکـار  یصوت يها امیپ و همراه تلفن شماره بر یمبتن که خود دیجد ستمیس با و شده يانداز راه 2001 سال

 يبـرا  و کنـد  جـذب  سـتان انگل و سـوئد  ا،یاسـپان  ش،یاتـر  آلمـان،  يکشورها در يمشتر 750,000 از شیب شد موفق

 سـهامدار  عنـوان  بـه  Deutsche Bank خـروج  بـا  اما. کرد یم يزیر برنامه ایآس و متحده االتیا به خود بازار گسترش

 همــراه، تلفــن اپراتــور کیــ يســو از يداریــخر از پــس آن شیاتــر بخــش تنهــا. شــد متوقــف ســتمیس کــل ،یاصــل

MobilkomAustria، از بخش نیا يها شرفتیپ. دهد ادامه خود تیفعال به توانست PayBox بـوده  ریـ گ چشم همراهب 

  ]21. [شود یم شناخته ژاپن، از خارج ل،یموبا پرداخت پروژه نیتر شرفتهیپ عنوان به PayBox Austria امروز و

 Simpay مـورد  در. دهد یم شینما را یصنعت تک و یالملل نیب يها ستمیس مشکالت زین پروژه نیا هیاول مراحل

 هـر . کننـد  يانـداز  راه را یالملل نیب ستمیس کی کردند تالش ها بانک تنها PayBox در و همراه تلفن ياتورهااپر تنها

 بانک توسط( FastPay مانند دارند وجود زین دست نیا از يگرید يها نمونه. شد مواجه شکست با ها تالش نیا يدو

Westminister (انیمشتر که PayBox شـده  مواجه شکست با 2005 سال در تینها در اام کرد جذب را انگلستان در 

 يهمکـار  و همـراه  تلفـن  اپراتـور  کی ورود از پس ،PayBox یشیاتر بخش مورد در اما. شد متوقف آن خدمات ارائه و

  .افتی دست يریگ چشم يها شرفتیپ به ستمیس ،ها بانک با آن

 روش نیتـر  موفـق  یمحلـ  سـطح  در همراه، تلفن ياپراتورها با یمال موسسات و ها بانک يهمکار اروپا، در نیبنابرا

  . است بوده همراه پرداخت و يبانکدار گسترش و سازي پیاده يبرا

 صـورت  بـه ) Stiges( شـهر  در La Caixia بانـک  و Visaيهمکـار  بـا  همـراه  تلفـن  اپراتور Telefonica ا،یاسپان در

 1500 یشـ یآزما طـرح  نیـ ا در. است کرده يندازا راه را NFC يفناور از استفاده با لیموبا پرداخت ستمیس یشیآزما

  . اند شده مجهز NFC بر یمبتن فروش يها نالیترم به فروشگاه 500 از شیب و کرده شرکت نفر
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Visa تلفـن  ياپراتورهـا  يهمکـار  با دارد تالش است لندن 2012 کیالمپ مسابقات یاصل ياسپانسرها از یکی که 

  ]21[. کند لیتبد ژاپن و کره از پس ل،یموبا يها ختپردا بازار نیبزرگتر به را لندن همراه،

  :ایآس

 ییها یگوش يرو بر را DCMX يتجار نام با لیموبا پرداخت خدمات ارائه .NTT DoCoMo Inc شرکت ژاپن در

 خـدمات  کننـده  ارائـه  موسسـات  يرو بـر  شـرکت  نیا. نمود آغاز هستند یسون شرکت از Felica حافظه به مجهز که

 سـتم، یس نیـ ا ياقتصـاد  مـدل  در. برد یم بهره ها آن يهمکار از و کرده يگذار هیسرما ينقد و يراعتبا يها کارت

 و هـا  مغـازه  در گرفتـه  صـورت  يهـا  تراکنش يازا به NTT و گرفته انجام یمال موسسات يسو از یمال يها تیفعال

 يهـا  رسـتوران  و هـا  روشـگاه ف آمـار  دنیرسـ  با 2005 سال در. کند یم افتیدر کارمزد قرارداد، طرف يها رستوران

 رشـد  بـه  و شـده  مسـتحکم  لیـ موبا يهـا  پرداخـت  بـازار  در شرکت يپا يجا ،25000 به ستمیس نیا قرارداد طرف

 در ياعتبـار  يهـا  کارت از استفاده که بوده ینقاط يرو بر تمرکز NTT یاصل ياستراتژ. دهد یم ادامه خود روزافزون

 یمـ  زیـ ن همکـار  یمـال  موسسات د،یجد انیمشتر تر آسان جذب بر عالوه ب،یترت نیبد. است داشته قرار نییپا سطح

 میـان  زیـ آم تیـ موفق يهمکـار  از نمونه کی نیا. دهند گسترش نشده استفاده يها محدوده به را خود بازار توانستند

  .  ]22[است لیموبا يها پرداخت نهیزم در یصنعت

 Korea بانـک  يهمکـار  بـا  را خـود  Moneta سیسـرو  SKTelecom همـراه،  تلفـن  اپراتـور  زیـ ن یجنـوب  کـره  در

Exchange اپراتـور  نیـ ا 2011 سـال  يابتدا در. کند یم ارائه خود انیمشتر به را ياعتبار خدمات و کرده يانداز راه 

 SOFTBANK MOBILE و KDDI ژاپـن،  در همـرا  پرداخـت  خـدمات  کننده ارائه عمده اپراتور دو با يا نامه تفاهم

 دو در NFC يفنـاور  بـر  یمبتنـ  لیموبا پرداخت کپارچهی ستمیس کی جادیا يبرا ها تالش آن براساس که نمود امضا

 یمـ  جـا  نیـ ا در. شـد  خواهد يانداز راه و سازي پیاده آن یشیآزما نسخه سال انیپا تا برنامه، طبق و شده آغاز کشور

ـ ا. نمـود  مشـاهده  را یمحلـ  سـطح  در تیموفق از پس يساز یالملل نیب يبرا تالش توان  يانـداز  راه بـا  کشـور  دو نی

 تـالش  يبعـد  گـام  در و نموده جادیا را الزم يها رساختیز و ها ییتوانا یمحل سطح در لیموبا پرداخت يها ستمیس

  . ]23[ندینما سازي پیاده کشور دو نیب کپارچهی ستمیس کی آمده بدست دانش از استفاده با دارند

ها آغاز شد. با در نظـر   انکداري و پرداخت همراه از سوي بانکدر کشور ترکیه حرکت اولیه به سوي سیستم هاي ب

میلیـون مشـترك تلفـن همـراه) بیشـتر از تعـداد        54گرفتن این مساله که تعداد کاربران تلفن همراه ترکیه (بیش از 

ات کاربران خط ثابت تلفن در این کشور است، می توان با اطمینان از ظرفیت باالي ایـن کشـور در بـراي ارائـه خـدم     

، بزرگترین بانک ترکیه سیستم بانکداري همراه خود را بر بستر نـرم افـزاري و بـا عنـوان     IsBankهمراه صحبت نمود. 

IsCep  راه اندازي کرده است. این سیستم با همکاري شرکت فناوري هاي همراهPozitron سازي شده  طراحی و پیاده

د به حساب هاي خود دسترسی داشته، موجـودي خـود را بررسـی    است. مشتریان با استفاده از این نرم افزار می توانن

  نموده، و وجوه مورد نظر را بین حساب ها جابه جا کنند. 

نیز سیستم بانکداري موبایل خود را در ترکیه و با استفاده از یک پورتـال مسـتقل از گوشـی هـاي      Garantiبانک 

سـازي   طراحـی و پیـاده   HPین بانک، که با همکاري شرکت همراه راه اندازي نموده است. سیستم ارائه شده از سوي ا

شده است، اولین هدف خود را یکپارچه سازي و قابلیت استفاده از سوي تمام مشـتریان، بـدون در نظـر گـرفتن نـوع      

دستگاه و محل ارتباط قرار داده است. اجراي چنین سیستمی نیازمند پشتوانه قدرتمند و دامنه مشتریان وسیع است. 

GarantiBank  میلیون مشتري حاضر و سهم در حال گسترش خود از بـازار موفـق شـده اسـت ایـن       6.2با استفاده از
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ورود به سیستم در هفته نشانگر این موفقیت اسـت.   600,000سازي کند. آمار  پورتال را به صورت موفقیت آمیز پیاده

است که به کاربران اجازه می دهد به  CepBank یکی از عملکردهاي ارائه شده از سوي این بانک، سیستم انتقال وجه

صورت آنی وجه نقد را با استفاده از یک پیام کوتاه به یک دستگاه همراه دیگر منتقل کنند. نکته جالب ایـن سیسـتم   

این است که دریافت کننده وجه الزاما نیازي به داشتن حساب در این بانک ندارد. تنها با دریافت یـک پیـام کوتـاه از    

افت وجه مطلع شده و با استفاده از یک تراکنش بدون استفاده از کارت، می توانند وجه مورد نظر را از طریق عـابر  دری

در پنج ماه آغازین راه اندازي این سیسـتم، تقریبـا    GarantiBankدریافت کنند. طبق اعالم  GarantiBankهاي  بانک

و  45تـا   25درصد بین  77، 25درصد از این مشتریان کمتر از  15نفر براي استفاده از آن ثبت نام کردند.  100,000

  سال سن دارند.  45درصد بیش از  8

نیز سیستم پرداخـت همـراه را    TurkCellها از این بازار بزرگ استفاده نمی کنند؛ اپراتور تلفن همراه  اما تنها بانک

مشترك دایمی و اعتباري خـود، اقـدام بـه راه انـدازي      میلیون 7/15به کاربران ارائه می کند. این اپراتور با استفاده از 

هاي بزرگ ترکیه  ، یکی از بانکYapi Krediاین سیستم را با همکاري  TurkCellسیستم پرداخت همراه نموده است. 

راه اندازي کرده و زمینه استفاده از این سیستم را با جلب همکاري فروشندگان مختلفی مانند یک مجموعه رسـتوران  

ره اي، نمایندگان فروش تلفن هاي همراه، گلفروشی ها و فرشگاه هـاي اینترنتـی بـراي پـذیرش پرداخـت هـاي       زنجی

عمل نموده و مشترکانی که کـارت اعتبـاري    USSDهمراه خود، آماده ساخته است. این سیستم با استفاده از فناوري 

که کد بانک، نقطـه فـروش و محصـول را     USSDنیز دارند، می توانند با ارسال دستورات مشخص  Yapi Krediبانک 

نیز در بر می گیرد، پرداخت خود را انجام دهند. پس از ارسال دستورات، کاربر یک کد تایید امن دریافت نمـوده و آن  

  را در سیستم فروشنده وارد می کنند. بدین ترتیب فرآیند پرداخت تکمیل می شود. 

  ت همراه در ایران. بررسی وضعیت بانکداري و سیستم هاي پرداخ8

در ایران نیز تعداد کاربران تلفن همراه گسترش چشم گیري در سال هاي اخیر داشته اسـت. بـا ورود اپراتورهـاي    

جدید و خروج بازار تلفن همراه از انحصار شرکت مخابرات ایران، قیمـت هـا کـاهش یافتـه، ارائـه خـدمات جدیـد در        

ه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور افزایش یافت. به عنـوان نمونـه اپراتـور    دستور کار اپراتورهاي قرار گرفته و در نتیج

میلیون مشترك تلفن همراه دارد کـه از ایـن مجموعـه، حـدود      45همراه اول، براساس آخرین اطالعات موجود حدود 

 63.3ك، میلیون خط در حال حاضر فعال هستند. براساس اعالم شرکت ارتباطات همراه ایران، ایـن تعـداد مشـتر    34

  درصد از بازار تلفن هاي همراه را تشکیل می دهد. 

هاي خصوصـی و موسسـات مـالی، میـزان افـرادي کـه از        از سوي دیگر با گسترش صنعت بانکداري، تاسیس بانک

ها با در نظر گرفتن شرایط موجود و مزایایی که بانکـداري   حساب هاي بانکی برخوردارند رو به افزایش است. این بانک

رونیک و همراه براي آن ها و مشتریانشان دارد، دست به اقدامات گسترده اي در ایـن زمینـه زده انـد. مشخصـات     الکت

  افزار به تفکیک بانک و خدمات در جدول ارائه شده است:ها ایران از طریق نرم سیستم هاي بانکداري همراه بانک
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  خدمات ارائه شده در بانکهاي ایرانی. 1 جدول

 نام بانک

 خدمات اطالع رسانی دمات پرداختخ

انتقال وجھ 
بھ حساب 
 دیگران 

انتقال وجھ 
بین حساب 
ھای یک 
 مشتری

انتقال 
وجھ 
بین 

 بانکی 

پرداخت 
اقساط 
 تسھیالت

پرداخت 
 قبض

خرید 
شارژ 
سیم 
 کارت

مشاھده 
مانده 
 حساب

مشاھده 
گردش 
 حساب

استعالم 
 چک

تعیین 
مبلغ 
 چک

مشاھده 
نرخ 
 ارز

اعالم 
مفقودی 

 تکار

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بانک ملی 

 بانک سپه
 

√ 
  

√ 
 

√ √ √ 
   

 √ √ √ √ √ √ √ بانک صادرات
 

√ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √  بانک مسکن
   

√ 
بانک 

 کشاورزي
√ √ √ 

 
√ 

 
√ √ 

    
 بانک سامان

    
√ √ √ √ 

   
√ 

بانک 

  پارسیان
√ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

بانک 

 پاسارگاد
√ √ √ 

 
√ √ √ √ 

    
 √ √ √ بانک تات

 
√ 

 
√ √ √ √ √ √ 

بانک 

 گردشگري
√ √ √ 

 
√ √ √ √ 

    
 √ √ √ اقتصاد نوین

 
√ 

 
√ √ 

    
 √ √ √ بانک دي

 
√ 

 
√ √ √ 

  
√ 

 √ √ √ √ √ بانک انصار
 

√ √ √ 
 

√ √ 

 √ √ √ بانک سینا
 

√ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
بانک صنعت و 

  معدن
√ 

    
√ √ √ 

   
 √  √  √ √ √ √  √ √ √  بانک ملت

 √ √ √ بانک سرمایه
 

√ 
 

√ √ √ 
 

√ 
 

  

  دهند.بانک ارائه می SMSالحسنه مهرایران و سرمایه نیز خدمات زیر را از طریق بانکهاي تجارت، قرض

  

، شده در فرم ثبت نام یمعرف يها حساب نیانتقال وجوه ب، مانده و سه گردش آخر حساب افتیدر :بانک تجارت

، رمـز  رییـ تغ، چـک خـاص   کی يریگیپ، التیپرداخت اقساط تسه، ، تلفن ثابت و همراهپرداخت قبوض آب، برق، گاز

  .حساب يشماره شبا افتیدر، ستمیس يراهنما

 ،خـاص  خیتار کیدر  يسپرده مشتر ياعالم موجود ي،سپرده مشتر ياعالم موجود :رانیبانک قرض الحسنه مهر ا

بـه   يسـپرده مشـتر   ياعـالم موجـود   اتیـ لغـو عمل  ،اهانهو م یبه صورت روزانه، هفتگ يسپرده مشتر ياعالم موجود

اعـالم   ،خاص خیتار کیدر  ياعالم گردش سپرده مشتر ي،اعالم گردش سپرده مشتر ،و ماهانه یصورت روزانه، هفتگ

به صـورت روزانـه،    ياعالم گردش سپرده مشتر اتیلغو عمل ،و ماهانه یبه صورت روزانه، هفتگ يگردش سپرده مشتر

  .اخذ شده التیتسه تیاعالم وضع ،نهو ماها یهفتگ
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دریافت ، دریافت گردش حساب در بازه زمانی دلخواه، دریافت گردش حساب، دریافت موجودي حساب:هیبانک سرما

هـاي   ارسال پیـام در هنگـام ورود کـاربران بـه سیسـتم     ، دریافت اطالعات وام هاي دریافتی، چند گردش آخر حساب

هـاي بـانکی (شـعب،     پیام هنگام انجـام هـر گونـه تـراکنش از طریـق زیـر سیسـتم        ارسال، اینترنت بانک و تلفنبانک

  .، اینترنت بانک و تلفنبانک)ATMهاي  دستگاه

  دهند.هاي رفاه،توسعه صادرات، ایران زمین و حکمت ایرانیان نیز خدمات بانکداري همراه ارائه نمیبانک

ائه خدمات بانکداري و پرداخـت همـراه شـده انـد. دو اپراتـور      از سوي دیگر اپراتورهاي تلفن همراه نیز وارد بازار ار

موجود یعنی ایرانسل و همراه اول در این زمینه سیاست هاي متفاوتی در پیش گرفته اند. اپراتـور ام تـی ان ایرانسـل    

یـک   ها عمل می کند. بدین ترتیب که با ثبت به صورت واسطه اي براي اجراي خدمات بانکی ارائه شده از سوي بانک

از خـدمات ایـن سیسـتم بهـره منـد       USSDبـه روش   کارت بانک در سیستم بانکداري ایرانسل، مشترکان می توانند

 يبرقـرار  يبـرا  GSMهمـراه   ياست که توسط تلفن ها یداده مکمل بدون ساختار، پروتکل سیسرو ای USSD شوند.

، WAPتـوان در مـرور    یمـ  USSD. از ردیـ گ یمـورد اسـتفاده قـرار مـ     سیفراهم کننده سرو يها وتریارتباط با کامپ

 يتلفـن بـر رو   یگوشـ  میتنظـ  وبر مکان  یمبتن يخدمات محتوا ل،یموبا یخدمات مال ،يتماس اعتبار يها سیسرو

ارتبـاط در   نیـ نموده و ا جادیارتباط همزمان ا کی USSD يها امیکوتاه، پ امیپ ستمیشبکه استفاده نمود. برخالف س

 USSDلحـاظ   نیـ شـود. از ا  یاز داده هـا ممکـن مـ    يتبادل دو جانبه دنباله ا بیترت نیدماند. ب یمدت تماس باز م

خـدمات ارائـه شـده از سـوي سیسـتم       .کنـد  یارائـه مـ   SMSبـر   ینسبت به خدمات مبتن يباالتر یپاسخ ده زانیم

اخـذ   ،حسـاب  ياخـذ موجـود   ،پرداخـت قبـوض (آب، بـرق، گـاز، ...)     ،شـارژ  دیـ خر بانکداري همراه ایرانسـل شـامل  

می شوند. بدین ترتیب اپراتور ایرانسل خـود در فعالیـت هـاي     نترنتیکارت ا دیخر و تراکنش آخر 5حساب تا  صورت

  مالی حضور نداشته و تنها نقش واسطه را براي حساب هاي بانکی مشترکان ایفا می کند.

می کنـد. ایـن اپراتـور بـا همکـاري       برخالف ایرانسل، اپراتور همراه اول خود خدمات مالی را نیز به مشترکان ارائه

شرکت پرداخت اول کیش، که با نام تجاري جیرینگ شناخته می شود، اقدام به ارائه خدمات مالی به مشترکان خـود  

می کند. در واقع خدمات اصلی این شرکت ارائه یک کیف پول همراه است کـه مـی تـوان بـا شـارژ حسـاب از طـرق        

ود استفاده نمود. این شرکت موارد استفاده اصلی این کیف پول همراه را خریـد  مختلف از آن براي پرداخت هاي محد

  شارژ همراه اول، پرداخت قبض، انتقال وجه و خرید از نقاط فروش هماهنگ با این سیستم معرفی می کند.

نکته اصلی در مورد سیستم این است که حساب در نظر گرفته شده براي مشترکان یک حسـاب بـانکی نیسـت و    

رکت مستقل از سیستم بانکی عمل می کند. با توجه به این مساله در حال حاضر ایراداتـی از سـوي بانـک مرکـزي     ش

جمهوري اسالمی ایران و نهاد نظارتی مخابرات متوجه این شرکت شده اما هنوز منجر به توقف فعالیت هاي آن نشـده  

ت نام کرده انـد و پرطرفـدارترین کـاربرد، خریـد     در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در سیستم جیرینگ ثب«است. 

  ».شارژ تلفن همراه است

است. بـا وجـود اعـالم شـرکت     ) NFC )Near Field Communication سازي فناوري سیستم جیرینگ در حال پیاده

راه مبتنی بر عدم نیاز به سخت افزار خاص و فعال سازي صرف بر روي تلفن هاي همراه، در مورد اکثر تلفن هـاي همـ  

براي آنها راه اندازي شـود. تنهـا بـر     NFCیک حافظه ارتباطی بر روي تلفن همراه متقاضیان نصب می شود تا کاربرد 

نصـب شـده اسـت.     NFCروي موارد معدودي از تلفن هاي همراه موجود در بازار ایران، سخت افزار مورد نیاز خدمات 

  ت افزار از سوي کارخانه هاي تولید کننده نصب شده است.  البته در اکثر مدل هاي جدید تلفن هاي همراه، این سخ
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این فناوري تنها با نصب پایانه هاي فروش و ثبت تراکنش مخصوص قابل استفاده است و در نتیجـه هنـوز مـوارد    

سـازي زیرسـاخت    استفاده آن بهمراه محدود است. با در نظر داشتن این محـدودیت، و هزینـه بـاالي رفـع آن (پیـاده     

و آموزش نقاط فروش) نمی توان آینده روشنی براي رشد و شکوفایی این سیستم پیش بینی کـرد؛ مگـر    زارياف سخت

این که با نمایش و تثبیت مزایاي سیستم، شـرکت پرداخـت اول بتوانـد مجموعـه بـزرگ مشـتریان همـراه اول را بـه         

یـن فنـاوري، لـزوم اسـتفاده از آن را بـه      استفاده از آن ترغیب نموده و بدین ترتیب با ایجاد گرایش کافی بـه سـوي ا  

سازي و یادگیري نحوه استفاده از این فناوري جلب کنـد. در حـال    فروشندگان نشان داده و رضایت آنها را براي پیاده

استفاده کرده و خـدمات بانکـداري را بـه صـورت مسـتقل از       NFCحاضر جیرینگ تنها سیستمی است که از فناوري 

  .انجام می دهد ها بانک

  . نتیجه گیري9

 با درنظر گرفتن اطالعات گردآوري شده از سراسر دنیا، و مقایسه آن ها با شرایط موجود در ایران، مدل پایاندر 

. با توجه به آمارهاي گردآوري شده، می شوداقتصادي جهت پیشرفت سیستم هاي پرداخت همراه ارائه  مناسب

وده اند که کار خود را از بازارهاي محلی، و با همکاري بین سیستم هاي پرداخت موبایلی در سطح دنیا موفق ب

صنعتی آغاز نموده اند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت، بهترین روش براي پیاده سازي سیستم هاي پرداخت 

همراه، همکاري و تعامل میان اپراتورهاي تلفن همراه و بانک ها و موسسات مالی است. سیستمی که با چنین تعاملی 

ایجاد شود، از مزایاي ضریب نفوذ باال، و در نتیجه مشتریان و مخاطبان گسترده اپراتورهاي تلفن همراه، و هم چنین 

خواهد از توانایی ها و پشتوانه مالی و اعتباري بانک ها و موسسات مالی بهره مند بوده و بیشترین کارایی را به همراه 

  ).4داشت (شکل 

  و اپراتورهاي تلفن همراه به منظور جلب بیشتر مشتریانهمکاري میان بانک ها -4شکل 

  

دنیا بیشتر براي پرداخت هاي خرد در نظر گرفته شده اند. اما  همراه در سراسرپیش از این ذکر شد که پرداخت هاي 

د. سیستم هاي بانکداري همراهی که خدمات تراکنش مالی را نیز ارائه می کنند، به نسبت زمان بر و پرهزینه هستن

ت به عنوان مثال سیستمی که با استفاده از پیام کوتاه عمل تراکنش مالی را فعال سازي می کند، براي انجام پرداخ
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جالب توجه نخواهد بود. همان  ، به دلیل هزینه پیام کوتاه و مدت زمانی که ارسال و دریافت پاسخ نیاز دارد،هاي خرد

استفاده از کارت هاي مغناطیسی براي پرداخت هاي خرد محسوب  طور که پیشتر اشاره شد، این مساله مانع اصلی

 NFCاستفاده از فناوري  ن روش براي پرداخت هاي خردمناسب تریبا توجه به نمونه هاي بین المللی، می شود. 

یه و است. هزینه پایین، سرعت باال و کارایی آسان مهم ترین مزایاي این فناوري به شمار می آیند. از آن جایی که پا

در  بنیان این فناوري در سیستم هاي حمل و نقل شهري در حال حاضر پیاده سازي و راه اندازي شده است، می توان

از این فناوري براي پرداخت هزینه سفرهاي شهري به وسیله ابزار همراه و به خصوص تلفن هاي همراه،  گام اول

  استفاده نمود. 

این سیستم واهد بود. با همکاري اپراتورها و بانک ها، قدرت جذب بازار در چنین مدلی براي تمام ذینفعان سودآور خ

به عنوان مثال سیستم جیرینگ در حال حاضر با مساله جلب اعتماد مشتریان . افزایش چشم گیري خواهد داشت

قاومت م خود مشتري قرار داشته باشد، مشتريمواجه است، اما اگر پول مورد نظر در این سیستم، در حساب بانکی 

پرداخت وجه به صورت پیش پرداخت، به یک شرکت غیر بانکی، یک عامل  نشان خواهد داد.سیستم  کمتري در برابر

بازدارنده قدرتمند در برابر سیستم جیرینگ است که با همکاري با بانک ها و موسسات مالی از میان برداشته خواهد 

ین ن نیز نیاز به تهیه و تعبیه ابزار مورد نیاز براي دریافت چنبا جذب بازار به سوي این سیستم ها، فروشندگا شد.

از سوي دیگر، حضور بانک هاي مختلف و باعث رواج و گسترش آن خواهند شد.  پرداخت هایی را احساس نموده و

هم چنین اپراتورهاي تلفن همراه متفاوت، باعث ایجاد رقابت و در نتیجه بهبود روزافزون کیفیت و تنوع خدمات 

فراهم خواهد شد. این زمینه جدید و بکر، فضاي بسیار زیادي به منظور پیشرفت و سودآوري در اختیار تمام 

  . کنندگان خدمات قرار می دهد

در پایان شایان ذکر است که طراحی، پیاده سازي و اجرایی نمودن هر نوع سیستمی براي پرداخت و بانکداري همراه، 

فراهم ساختن زیرساخت ها و فرهنگ سازي در یک بازه زمانی طوالنی مدت خواهد مستلزم برنامه ریزي بلند مدت، 

  بود. 

  

  منابع

.دومین کنفرانس شهر عوامل موثر بر بکارگیري خدمات موبایل بانک و رتبه بندي آنها.)1388(ترابی،م.]١[

  تهرانالکترونیکی.

چالشها و موانع، ارائه راهکارها براساس مدل  بانکداري سیار در ایران،).1386،م. اکبري،ف. اسفیدانی،ر.(داوري]2[

  همایش ملی تجارت الکترونیکی چهارمین.)TAM(پذیرش فناوري

، ماه 184ماهنامه تدبیر، شماره .اي از فناوري ارتباطاتتجارت سیار: جلوه).1386]دعایی،ح.شیخیان،ا.فتحی،ا.(3[

  شهریور، سال هجدهم

شماره پیش .فصلنامه مدیریت دولتی،سال اول،یار و بانکداري سیاررابطه متقابل دولت س).1389]سرافراز،م.(4[

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتاول.

  انتشارات سمت..تهران.بانکداري الکترونیکی.)1385]عباسی نژاد،ح. مهرنوش،م.(5[



                                                                                                                                        

 

17 

 

ری ال��رو�یک و �ظام  او��ن �ما�ش � �م��ی بان�دا
  �ی �دا�ت ا

ن و ۳۰
���

  �ی �ج �یالد ���� �ما�ش  - ۱۳۹۰ا��ند ماه  ۱

[6]Au,Y,A. Kauffman,R,J.(2008).The economics of mobile payments: Understanding 
stakeholder issues for an emerging financial technology application. Electronic Commerce 
Research and application ,7,pp.141-164 

[7]Candace Deans, P.(2005).E-Commerce and M-Commerce Technologies, United States, 
IRM Press 

[8]Changsu,K.Mirsobit,M.In,L.(2010).An empirical examination of factors influencing the 
intention  to use mobile payment .computer in human behavior.26  
 
[9]Emerlad Group publishing limited.(2010).M-Banking in developing markets : competitive 
and regulatory implications. ISSN 1463-6697,Vol.12,No.1 

 [10]Hwang,R,J.Shiau,S,H.Jan,D,F. (2007).A new mobile payment scheme for roaming 
services. Electronic Commerce Research and Applications, Vol.6, No.2, pp.184–191. 
 [11]Juniper Research Report.(2008).Mobile banking for developed & developing markets 
strategies & business Models 2012-2016.Juniper Research( www.juniperresearch.com) 

[12]Laukkanen,T.(2005).Comparing Consumer Value Creation in Internet and Mobile 
Banking.  Computer Society 

 [13]Mallat,N.Rossi,M.Tuunainen,V,K.(2004).Mobile banking services.Communications of 
the ACM 47 (5),pp.42–46. 

[14]Menke,L.de Lussanet,M.(2006).SMS-based mobile payment: popular with the young. 
Forrester Research. 

[15]Nambiar,S.Chang,T.(2005).M-Payment Solutions& M-Commerce Fraud Management. 
united States 

[16]Ondrus,J.Pigneur,Y.(2006).Towards a holistic analysis of mobile payments : A multiple 
perspectives approach.Electronic commerce research and Applications 5 

 [17]Tomi,D.Niina,M.Jan,O.Agnieszka,Z.(2008).Past,present and future of mobile payments 
research: a literature review.Electronic Commerce Research and Application.7 .pp165-181 

[18]Turowski,K.Pousttchi,K.(2004).MobileCommerce:BasicsandTechniques(Mobile 
Commerce: Grundlagen und Techniken), Springer, Heidelberg,Germany 
[19]Worthington,S.Welch,P.(2011).Banking without the banks.International Journal of Bank 
Marketing,vol.29,No. 2,2011 

[20] Zhang,Q.(2008).Mobile Payments in Mobile E-commerce.7th World Congress on 
Intelligent and Automation,Chongqing,China 

[21]http://www.mobilepaymentsworld.com 

[22]http://www.nttdocomo.co.jp/english/service/convenience/dcmx/index.html 

[23]http://www.sktelecom.com 

[24]http://www.wikipedia.org 

 

. 

 

 


