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 :چکیده

د به توان های نوین در حوزه های گوناگون می از فناوری کشور ایران سرزمینی رو به رشد است و استفاده

 زندگی کیفیت بهبود سازی زمینه خصوص در 4141ملی انداز چشم به توجه با. کنداین رشد و توسعه کمک شایانی

 هب دیجیتال حوزه در استفاده قابل و جامع راهکارهایی ارائه ارتباطی، و اطالعاتی های فناوری و هانوآوری طریق از

مجمع جهانی  .باشد ضروری می و الزم حوزه، این در اساسی گامهای برداشتن با الکترونیکی شکاف پرکردن منظور

گزارش خود ایران را به عنوان ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین مقصدگردشگری جهان  اقتصاد در جدید ترین

از سوی دیگر افزایش رو به رشد . نماید اهم میفرصتی مناسب جهت ارزآوری را فر این موضوع  که کرده است معرفی

بستری ضرورت وجود  باشند که خارج از ایران در حال تحصیل می مهاجرت از ایران و افزایش تعداد دانشجویانی

 -بنابراین با بررسی میزان ارز خروجی.نماید ایجاد می را های ارزی حواله  مناسب جهت نقل و انتقال پول به صورت

جهت نقل و انتقال پول به صورت  اری نوآورانه و منطبق با فناوری روز، نیاز به راهکحوزه مذکور در سه ورودی

کار  با بررسی تحلیلی مراحل در این پژوهش .ردیدگ حواله ارزی از منبعی مطمئن و با سرعتی بیش ازپیش، احساس

 ،سپس شوند می شناسایی این عرصه در  بازیگران کلیدی ،های موجود در نقل و انتقال حوالجات ارزی و عملکرد

هایی  درنظر گرفتن شاخصبا  در نهایت و شود لجات ارزی در جهان و ایران بررسی میوضعیت نقل و انتقال حوا

 mobile مکانیزم  مبتنی بر "ارزآن"سرویسی به نام بین ایرانیان، درصدی تلفن همراه در  434مانند ضریب نفوذ 

virtual account پیشرو کشورهای جرگه به ایران تنها راهکار، نه این بکارگیری با ترتیب بدین.گردد پیشنهاد می 

 طریق، این از امن بستری ایجاد با تواند می بلکه پیوندد، میمذکور  حوزه سه در الکترونیکی خدمات ارائه زمینه در

  .نماید کسب نیز را فراوانی ارزی درآمدهای

 mobile virtual account،RSP،MTO،Remittanceت ارزی،نقل و انتقال حوالجا: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 کشور در که بازرگانان و دانشجویان،کارگران مانند افرادی همیشگی مشکالت از کشور چند یا دو بین ارز و پول انتقال و نقل

 حواله.است آن برای حل راه یک ارزی انتقاالت و نقل امکان  یا حواله. است بوده د،هستن وآمد رفت حال در دائما مقصد و مبدا

 و کند می اقتصادی رشد به زیادی کمک و کرده ایفا کشورها از بسیاری اقتصاد در را بزرگی و اساسی نقش حاضر حال در ارزی

 زندگی از بخشی و نیست جهان در جدید پدیده یک حواله است، یافته توسعه کشورهای برای مالی منبع ترین مهم و دومین

 در مهاجران از دریافتی های حواله به وابسته شدت به ایرلند و ایتالیا اسپانیا، مانند اروپایی کشورهای از برخی. باشد می بشر

 این. کرد ایجاد را حواله نرخ برای داده پایگاه نخستین جهانی بانک ،2002 سال سپتامبر در. اند بوده بیستم و نوزدهم های قرن

ها به منظور  این کشور. است نموده ایجاد جهان سر تاسر در کشور 200 در حواله دریافت و ارسال برای اطالعات داده، پایگاه

 از پول انتقال معنای به این سرویس.نمایند استفاده می( ارزی حواله) Remittanceانتقال پول از سرویسی به نام سرویس

 این برای مختلفی های مکانیزم. باشد می معین سقف با دیگر کشور در دیگر شخص حساب به کشور یک در شخص یک حساب

 مناسب مکانیزم آنها، های محدودیت و مزایا بررسی و ای مقایسه های بررسی انجام از پس که دارد وجود انتقالنوع نقل و 

 .گردد می تعریف انتخابی، مکانیزم اساس بر( محصوالت)خدمات و انتخاب

 :مسالهطرح 

 از دیرباز مورد جغرافیایی سیاسی خاصهمچنین موقعیت  و  سیاسی ، اقتصادی  خاص  های ارزش  نا بوددار  دلیل  به  ایران  ینسرزم

ترین و مقرون به  مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود، ایران را به عنوان ارزان.  است  بوده  جهانیان  و عالقه  توجه

توجه به افزایش رو به رشد مهاجرت از ایران و وجود مهاجران از  همچنین با ،ه استترین مقصد گردشگری جهان معرفی کرد صرفه

 -خروجی انتقال ارزو بررسی میزان  باشندکشورهای دیگر و افزایش تعداد دانشجویانی که خارج از ایران درحال تحصیل می
 .گرددپیش احساس می حواله های ارزی از منبعی مطمئن و با سرعت بیش از نیاز به نقل و انتقال پول به صورت ، ورودی

 مورد تواند می افزوده، ارزش خدماتبه همراه وجه ارسال جهت خدمتی توسعه و ساخت که گرفت نتیجه توان می ترتیب بدین

 .گیرد قرار توریست ها دانشجویان و قشر عظیمی ازجامعه مهاجران، توجه

 :پیشنهادیراهکار

باشد،حال در  که این سرویس توان ارائه خدمات متنوعی را دارا میاست  (Arz on)  1ارزآن راهکار پیشنهادی  سرویس به نام

حلیل مکانیزم های قابل پردازیم سپس به بررسی و ت مرحله اول به بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش سرویس نقل و انتقال ارزی می

 .زینیمروی این سرویس خواهیم پرداخت تا از بین آنها مناسب ترین مکانیزم را برگارائه بر 

 زنجیره ارزش سرویس نقل و انتقال حواله ارزیو ارزیابی  بررسی

سپس به  ،دهیممورد بررسی قرار می راکلیدی این سرویس   ارائه دهندگان سرویس و بازیگران زنجیره ارزش این بخش ابتدادر 

با توجه به  در قسمت ارزیابی بازار ر نهایتپردازیم و دبررسی کلی ویژگیهای عناصر کلیدی ذکر شده و انگیزه های اقتصادی آنها می
                                                           

 .باشد می( ارز انتقال روشهای سایر به ترنسبت پایین کارمزد)ارزان و آنالین سریع، پرداخت یادآور که است آنالین ارز مخفف ارزآن کلمه
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درجهان و ایران، بازار هدف و مکانیزم مناسب مشتریان این سرویس در ایران   Remittanceآماری وضعیت سرویسبررسی های 

  .گزینیمرا برمی

   (Remittance)حواله ارزی خدمات دهندگان ارائه ارزش زنجیره
شود،در انجام این نقل و انتقاالت بازیگران کلیدی وجود دارند که هرکدام نقش مهمی را در مشاهده می زیرهمان طور که در شکل 

در ذیل به طور مختصر به تعریف و بررسی این عناصر کلیدی به منظور انتخاب و تشخیص مکانیزم .دهنداین نقل و انتقال انجام می

 پردازیممیپیاده سازی در فاز نخست 

 

 یارز حوالجات دهندگان هیارا ارزش رهیزنج.4 شکل

 

 (Key Player involved in Remittance)بازیگران کلیدی در نقل و انتقال حوالجات ارزی

 : هارسال کننده و دریافت کنند

ا ی (RSP)ارزی ارائه دهندگان خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که وجه نقد را توسطرسال کنندگان در واقع ا

یا نمایندگان آنهادریافت  RSP دریافت کنندگان وجه نیز اشخاصی هستند که وجه را ازطریق.نمایندنمایندگان آنها ارسال می

 .نمایندمی

                                                           
Sender &Receiver
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 3 (RSP) ارائه دهندگان خدمات حوالجات ارزی

تعریف باال شامل افرادی که به برطبق بنابراین  .دهندکسب و کار انجام میعنوان شرکتهایی هستندکه عمل نقل و انتقال وجه را به 

  مالی زیرمجموعه از ارائه دهندگان خدمات به عنوان  RSPدرواقع .باشدمین ،کنندطور فیزیکی وجه را منتقل می

Service Provider)  (Paymentبه .دهندانجام می نیز انتقال حوالجات ارزی راو درعمل خدمات مالی دیگری به غیر از است

ها RSPهر دو .یکی در کشور ارسال کننده و دیگری در کشور دریافت کننده درگیر این نقل و انتقال هستند، RSPطور معمول دو 

 .برای ارائه سرویس استفاده می نمایند یکسانی platformاز 

 1ارزی دگان ارائه دهندگان خدمات حوالجاتنماین

ای از که این نمایندگان ممکن است شعبه جه داشته باشندممکن است نمایندگانی را جهت دریافت و پرداخت و هاRSPبرخی از 

 RSPباشند یا به صورت جداگانه قرارداد داشته باشند. 

 (MTO)  عملیات انتقال پول

نقل و  یکی از برجسته ترین بازارهای Western Union .ان دیگر استیک مکان به مک، نقل و انتقال پول ازMTOهدف اصلی 

عالوه بر  MTO این. دارد تعداد زیادی از کشورهای جهان شعبهباشد که در مینه میزدر این ، (Remittance) انتقال حواله ارز

به صورت  های جدید ای از سرویس گستردهبازه از  Cash Based Electronicو   Paper Moneyنقل و انتقال پول به صورت

قادر به ارسال  شود وشناخته می ،”Western Union Money Transfer“ به عنواناین سرویس  .نمایدآنالین استفاده می

در  MTOدومین و بزرگترین  Money Gram. باشدمی MasterCardو  Visaپول به صورت آنالین فقط با استفاده کارتهای 

است  Credit Unionها  MTOاز دیگر  .نمایددرحوزه پرداخت عمل می ATM و  Home Deliveryاساس جهان است که بر 

و از جمله مزایای آن دسترسی به مناطقی است که توسط بانک تحت  باشدعملکرد درست و شفافی را در این زمینه دارا میکه 

ایجاد  Credit Unionبهترین ابتکار عمل .باشددر کشورهای در حال توسعه میسب برای دهکهای پایین و منا باشدپوشش نمی

جهت پاسخ به نیاز روز افزون اعضای آن برای نقل و انتقال Irnet(International Remittance Network)شبکه ای با نام 

 .این اتحادیه عضو جدیدی را نپذیرفته است 2012شایان ذکر است ازسال . باشدمی

   (Service Provide Remittancer)نحوه انتخاب ارائه دهنده خدمات

-توسط ارسال کننده بر اساس معیارهای ذیل میService Provider  نحوه انتخاب دهد که تحقیقات انجام شده نشان می

حفظ حریم ، امنیت ارسال، اعتماد به سرویس، مدت زمان عملکرد، .تعداد مناطق قابل ارائه خدماتسرعت نقل و انتقال،  :باشد

 .توصیه خانواده و دوستان ، مجاورت با آژانس ارسال کننده، دسترسی سریع به سرویس، خصوصی

 :ادی ارسال کننده هاانگیزه اقتص

انگیزه های متفاوتی را برای  ،ویژگیهای دریافت کننده وارسال  بسته به مقصد ،(Remittance)ارسال کننده حوالجات ارزی

ارسال  ،یا بالعکس عواملی مانند ارسال وجه توسط مهاجران جهت کمک به خانواده جهت بهبود وضعیت معیشت .ارسال دارند

در ذیل برخی از این موارد ذکر شده  .باشندد میهای موجوازجمله انگیزه...برای دانشجویان مهاجر واده ها وجه توسط خانو

تامین مالی کسب و ، (Emergency Expenses) ینه های اضطراریهز :(Bela,2010)و  (kaijage,2002)است

                                                           
Remittance Service Providers

Agent of Remittance Service Providers

Money Transfer Operations
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 امین پروژه های مالیتوسعه و ت، (Asset Investment) گزاری داراییسرمایه، (Business Financing)کار

(Development Project Financing) ،کمک های خیریه (Charity). 

 : (Process &Mechanism)مراحل کار و مکانیزم 

 

 ( Process &Mechanism) مکانیزم و کار مراحل.  کل ش

  تامین نقدینگی ،(Messaging)، پیام (Capturing)دریافت : به طور کلی این سرویس دارای پنج شاخص  می باشد 

(liquidity Provision) پرداخت ، (Disbursement)(تسویه)، واریز(Settlement) 

خواهد انتقال دهد به ارائه دهندگان وجهی را که می(Sender)روال کلی این سرویس به این صورت است که ارسال کننده وجه

دگان آنها ارسال می نماید و معموال برای اینن کنار   یا نماینRSP (Remittance Service Provider)خدمات حوالجات ارزی

کنند و به طور معمول، نیازمند تهیه اطالعات خاص برای تکمیل کردن مراحنل نقنل و   ازسیستم های پرداخت بومی استفاده می

اتی ماننند  اطالعن )نینز  بنرای دریافنت کنننده وجنه    . پرداخت ها نیز ازطریق مکانیزم های مختلفی انجام منی پنذیرد  . انتقال است

یا کندی کنه ارسنال کنننده      Security Passwordهمچنین  . و تعیین نوع نقل و انتقال مهم می باشد...( مشخصات هویتی و

به ارسنال   RSPاین کد انتقال توسط . توسط آن از صحت مراحل دریافت، توسط دریافت کننده مطمئن گردد نیز مورد نیاز است

توانند فیزیکنی   محنل دریافنت وجنه منی    .د وجه توسط دریافت کننده، دریافت گردینده اسنت  شود تا اطمینان یابکننده داده می

 (.سایتهای اینترنت یا اپراتورهای موبایل)یا مجازی ( یا صرافی های طرف قرارداد RSPشعبه های )باشد

نقل و انتقال کشور باشد که بسته به امکانات زیرساخت و نوع  درواقع قسمت اصلی این سیستم مربوط به دریافت وجه می

تواند با نشان دادن کننده میدریافت. در هرصورت هویت دریافت کننده کامال باید شفاف باشد.باشدوت میدریافت کننده متفا

کننده حساب کاربری در اگر دریافت. اسناد هویتی یا کد انتقال یا کلمه عبور یا ترکیبی از موارد ذکرشده تشخیص داده شود

RSP باشدد نیاز به انجام مراحل تطبیقی برای دریافت وجه نمیداشته باش. 

 

باشد برخی از این مکانیزم ها به شرح ذیل های مختلفی میاین سرویس بسته به ابزار و امکانات به کار گرفته شده دارای مکانیزم

 :باشدمی
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  انتقال بر اساس کارت(Card-Based Transfer)     

 انتقال حساب به حساب(Account-to-Account Transfer) 

  انتقال بر اساس حساب مجازی موبایل(Mobile Virtual Account Transfer)   

 فرد-انتقال آنالین فرد (Person-to-Person online Transfer)   

  نقد شوندگی بر اساس انتقال الکترونیکی(Cashed-Based Electronic Transfer)   

کنیم و درمرحله دوم مزایا و محدودیت های روشهای انتقال را مورد زم ها را با هم مقایسه میبنابراین در مرحله اول این مکانی

 :بررسی قرارخواهیم داد

 :مرحله اول

 (Remittance)مقایسه ای مکانیزم های نقل و انتقال حواله ارزی . 4جدول

 Card-Based Account-to-Account Mobile Virtual Account Person to Person هاشاخص
Cashed-Based 

Electronic 

ارسال کننده باید حساب 

 بانکی داشته باشد
YES YES NO YES NO 

دریافت کننده باید حساب 

 بانکی داشته باشد
NO YES NO YES NO 

 YES NO YES YES NO تنها برای کشورهای معین

 - + + - + هزینه

 + + + o - دسترسی

 + + + - + سهولت و سرعت

 وسط/oضعیف         /  -        خوب  +/

ای که از بررسی نتیجه. باشندشود هر کدام از مکانیزم ویژگیهای خاص خود را دارا میدیده میاین طور که درجدول مقایسههما

با توجه )آید حاکی از آن است که از بین روشهای بیان شده، به دست می( هزینه،دسترسی،سرعت)شاخصهای درنظرگرفته شده

سرعت نقل و انتقال و  دسترسی راحت تر، هزینه کمتردارای  Mobile Virtual Accountروش  (زیر ساخت موجود به

 .باشدمی باالتر

 :مرحله دوم

و ارائه دهندگان خدمات مالی  در این مرحله به مقایسه ویژگیها و مزایا، محدودیت های روشهای انتقال در دو بخش مشتریان

Financial Service Provider (FSP) پردازیم می. 
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 مقایسه مزایا و محدودیت های مکانیزم های انتقال .  جدول

Restrictions to Access 
 FSPمحدودیت های پذیرش توسط

 ارائه دهندگان خدمات مالی

 
Customers 

 (مشتریان)
 

بسته به قوانین محلی  گاهی اوقات 

 شوندنماینده ها محدود به بانک می

 

ها ازنمایندهای شبکه گسترده

 وجود دارد

های یاز به قدرت نفوذ در شاخصن

 اقتصادی

 Deliveryبه صورت بالدرنگ 

 حساب بانکی نیاز ندارد

 هزینه باال

 Access pointتعداد باالی 

Cashed-Based Electronic 

 

 

محدودیتهای رگوالتوری دربعضی از 

 کشورها

حجم باالی تراکنش مورد نیاز 

 است

 

لیل تاثیرات شبکه ممکن است بد

 انجام شود launchبه سختی  

 و استفاده بسیارآسان و ایمن است(setup)نصب و راه اندازی

 نیاز به اینترنت ارزان دارد

 نیاز دارد Credit Cardارسال کننده به حساب بانکی و

 ، حساب بانکی استATM،POSبرای دریافت نیاز به 
Person to Person 

 یرگوالتور هایمحدودیت

 در بعضی از کورها 

 هزینه پایین نیروی انسانی

نیازمند تجهیزات شبکه و زیر 

 ساخت

 نگهداری شبکه مورد نیازاست

 و استفاده آسان و ایمن است(setup)نصب و راه اندازی

 نیاز به موبایل دارد

 ارزان

 حساب بانکی نیاز ندارد

Mobile Virtual Account 

ها مورد FSPتوسط تعداد زیادی از 

 ذیرش استپ

 

 است  FSPکاروشاخه ای ازکسب 

هزینه نیروی انسانی کمتری را 

 دارد نسبت به روش کاغذی

نیاز به تجهیزات شبکه و زیر 

ساخت دارد که هزینه آن نسبت 

 کمتر استCash-Baseبه 

 (paper base)سریعتر از ارسال کاغذی

 نیاز به حساب بانکی برای ارسال و دریافت دارد

  cash-baseارزانتر از 

Account-to-Account 

  نمایندگان ارسال و دریافت 

(Agent)باید با اتحادیه کارتها(Card 

Association) 
 داد داشته باشندقرار

محدودیت رگوالتوری در بعضی 

 ازکشورها

 احرازهویت مشتریان مهم است

هزینه نیروی انسانی بعد ازنصب و 

 آیدراه اندازی اولیه پایین می

 

 

 گیرددرهمان لحظه صورت میارسال 

  credit card یا برای ارسال نیاز به حساب بانکی

 دارد 

 وجود دارد  POSیا ATMبرای دریافت نیاز به 
Card-Based 

 

میدر این مرحله نیز با درنظر گرفتن مزایا و محدودیت های ذکر شده و همچنین زیرساخت موجود در ایران، به این نتیجه 

 .باشد، مناسب ترین مکانیزم موجود درحال حاضر میMobile Virtual Account که مکانیزم رسیم

  .سازی استو اینترنت قابل پیاده Mobile Virtual Accountبا توجه به مکانیزم  ”ارزآن“بنابراین سرویس 

 :(Mobile Virtual Account)طریقه انتقال حواله ارزی از طریق سرویس ارزآن با شبکه مجازی تلفن همراه 

درهم تنیده شده  Cash Based Electronicهای همراه، راه حلی نوآورانه است که با روش سنتی تلفن واسطهانتقال پول به

تعریف شده و قادر به  (Monetary value)گردد که بر اساس ارزش پولیاین روش بوسیله حساب مجازی توصیف می. است

حساب مجازی در .باشدنین به شماره اختصاصی مشترکین تلفن همراه، متصل میاین حسابها همچ. باشدذخیره سازی آن می

نقل و انتقال بین این حسابها به طور . تواند به حساب بانکی یا شماره کارت بانکی اتصال داشته باشدصورت تمایل مشترک می

ها یا نمایندگان آنها  MTOتوسط (Capturing-Disbursement)شوند و دریافت و پرداختمعمول توسط اپراتورها انجام می

 :باشدپذیرد به طور مثال روال عملیاتی سرویس به شرح ذیل میصورت می
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نماینده ارسال و دریافت . نمایدگزاری میسپرده( Agent Sender)ارسال کننده، وجه را نزد نماینده ارسال

به محض جمع آوری پول، .انتقال پول در آنها فعال استهر دو تلفن همراه دارندکه حساب مجازی و توانایی  (Receiver)کننده

نماینده ارسال به وسیله پیام متنی سیستم انتقال اپراتور را جهت ارسال مقادیر جمع شده به حساب مجازی و دریافت 

اپراتور به  تقریبا بالفاصله پیام متنی توسط. سازدآگاه می( گرددتوسط شماره تلفن همراه تشخیص داده و شناسایی می)کننده

 .شودکننده، جهت دریافت پول ارسال میدریافت

توانند از دریافت کننده ، چند گزینه انتخاب برای دریافت پول دارد، در صورتیکه کارت بانکی متصل به حساب مجازی دارند می

 گان دریافت کنندهتوانند به نمایندیا شعب بانکی پول را به صورت نقد دریافت نمایند، از طرف دیگر می ATMطریق 

(AgentReceiver)این نمایندگان هم دارای شماره تلفن همراهی هستند که .مستقر در محلهای اعالم شده مراجعه نمایند

حساب مجازی نمایندگان ارسال و دریافت به . دهندحساب مجازی در آن فعال است و از این طریق نقل و انتقال را انجام می

 .سازد تا این نقل و انتقاالت را مدیریت نمایندبه طوریکه این نمایندگان را قادرمیحسابهای بانکی متصل است، 

  :بازیگران کلیدی سرویس ارزآن در ایران

 
 

 
 رانیا در ارزآن سیسرو یدیکل گرانیباز. 3 شکل
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 تحلیل ذینفعان

 پردازیمیت بندی ذینفعان میشوند و در مرحله دوم به اولور این بخش  در مرحله اول، ذینفعان شناسایی مید

 

، نشنان دهننده   مینزان نفنوذ  محور  .گیردو منافعشان صورت می( قدرت)در مرحله بعد طبقه بندی ذینفعان بر اساس میزان نفوذ

ای  ی دهننده مینزان تاثیرپنذیر    محور منافع، نشنان . میزان تاثیرگذاری و نفوذ هر یک از دست اندرکاران بر فعالیتهای پروژه است

 .که هر یک از این ذینفعان میتواند از پروژه داشته باشداست 

 

 ذینفعان تاثیرپذیری--نفوذ میزان تحلیل.   شکل

 ینفعانذ.   شکل                
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ع رسانی و تعامنل بنا   کسانی هستند که باید بیشترین تالش را برای راضی نگه داشتن، اطال ذینفعاناین : قدرت باال، منافع باال

عالوه بر بازیگران کلیدی، به عنوان ( هاها، دریافت کنندهارسال کننده)نمایندکاربران که از این سرویس استفاده می .ردبآنها به کار

آنها عالوه بر داشتن منافع باال بدلیل کمتر بودن کارمزد نسبت به روشهای سنتی، دارای .شوندصلی نیز دیده مییکی از ذینفعان ا

 .گیرند همچنین اپراتورها به دلیل نوع مکانیزم و برداشتن کارمزد در این جرگه قرار می.باشندقدرت باالیی در بقا سرویس می

 ذینفعان؛ این باید با آنها در تعامل بودشود رضایتشان جلب میای که به اندازهکه ذینفعانی هستند : قدرت باال، منافع پایین

بانک مرکزی بدلیل وضع قوانین  .پروژه بپردازندتا در زمان الزم به حمایت از  شوندپروژه باخبر  ذابو جباید از مزایای کلی 

-نیز به( سازمان تنظیم مقررات رادیویی)باشد، رگوالتوری میبانکی و نقل و انتقال حوالجات دارای سطح باالیی از نفوذ در پروژه 

 اعمال و کشور، تدوین مقررات و قوانین چارچوب در ارتباطی مختلف های بخش در خدمات کلیه بر گذاری نرخ دلیل سیاست

  .باشدآن دارای قدرت نفوذ باالیی در اجرا یا عدم اجرا پروژه می اجرای برحسن نظارت و کشور ارتباطی مقررات

باشند اما در صورت اندکی بر روی پروژه می( میزان نفوذ)در حال حاضر دارای قدرتRSPو MTO :قدرت پایین، منافع باال

بانک . ...(آماده بودن بازار، رشد سریع تر و)شوندمند می ه بازار شدن آنها از منافع آن بهر افزایش تقاضا جهت این سرویس و وارد

شوند هرچند دارای قدرت نفوذ باالیی در سرویس مند می ع ناشی از افزایش تراکنش ها بهرهتقیم از منافها نیز به طور غیر مس

  .باشندنمی

گردند اما دارای منافع ها و کسب و کارهای بین المللی نیز هرچند جز ذینفعان محسوب میصرافی: قدرت پایین، منافع پایین

باشد، منافع باالیی را دالر می1000دلیل آنکه استفاده از این سرویس تا سقف ی بهپایینی هستند در کسب و کارهای بین الملل

 .گیرندها نیزبه دلیل باالتر بودن کارمزد نسبت به سرویس جدید و وجود سقف معین،در این دسته قرار میندارند و صرافی

   :بررسی و ارزیابی بازار در ایران

ها توسط  RSPام شده درخصوص بازیگران کلیدی، ذینفعان و شاخصهای اصلی انتخابهای انجدر این بخش با توجه به بررسی

 .نماییم میجامعه هدف را اولویت بندی  پردازیم و درنهایتمی( افراد وکشورها)آنها، به تعیین جامعه هدف در دو بخش

 :جامعه هدف در ایران 

-ها، دانشجویان و زائران می سرویس مهاجران، توریست هدف  این همان طور که در دسته بندی مشتریان اشاره شد، جامعه

 (1363مرتضوی،)1دهدنشان می 2014-2015آمارجامعه هدف را در سال   1جدول شماره  .باشند

 

  سرویس هدف جامعه .3جدول

  مهاجران توریست ها زائران دانشجویان

4 4.444 0.444.444 44.444.444  .444.444  44 - 441 
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و ( سال 2حداقل )باشندتن این موضوع که مهاجران و دانشجویان بازه زمانی بیشتری در خارج از کشور میبا در نظر گرف

و تری در خارج یا داخل کشور هستند بنابراین در دسته بندی کلی، مهاجران توریست ها و زائران بازه زمانی بسیارکوتاه

 این در درآمد و مشتری بین رابطه .دهیمای قرار میبندی جداگانهها و زائران را در دسته دانشجویان در یک دسته و توریست

 :است نمایش قابل 5شماره  شکل در مدیریت، دیدگاه و محصول به توجه با وکار  کسب

 

تر باشد از نظر نمایند طوالنیوکار هر چه بازه زمانی که مشتریان از سرویس استفاده می   ، در این کسب5با توجه به شکل

م مشتری بیشتر است، در بخش پایین هر رسالیا های کن است به نظر آید تعداد پیامبهتر خواهد بود زیرا هر چند مم اییدرآمدز

های آنها  زیرا تعداد مشتریان و خواسته هرم کمتر خواهد بود های فروش، پشتیبانی و مدیریت مشتری در باالی اما هزینه

 :شود ن توضیح بازار به دو بخش تقسیم مییبا توجه به ا. باشد  تر و محدودتر می مشخص

که در این گروه مهاجران و دانشجویان قرار دارند که از خدمات سرویس به منظور تامین هزینه های : بخش اول  .1

مخاطبان در این بخش از بازار از تلفن . کنند از این قبیل استفاده می افزایش کیفیت زندگی و مواردی زندگی، شهریه،

م دوطرفه با مخاطبین بسیار مهم نمایند و وجود رابطه مستقی ای استفاده می اینترنت بطور گستردهمراه و یا ه

 .باشد می

تری از اینگونه ها و زائران هستند که به طور محدود و در بازه زمانی کوتاهاین بخش از بازار توریست: بخش دوم .2

 .کنند ولی تعداد باالتری دارند خدمات استفاده می

 جامعه هدف بندی الویت.1 جدول

 معیار 

 

 جامعه هدف

آشنایی و میزان 

 استفاده از اینترنت

 

آشنایی و میزان 

استفاده از تلفن 

 همراه

 

بازه زمانی نیاز به 

 ارسال

 

اهمیت دسترسی آسان 

 و سریع به سرویس

 
 درجه جمع کل

 A 40     1 3 مهاجران

 B 41 1 1 1 1 دانشجویان

 C 43 1 3 1   زائران

 D  4 1   3 3 هایستتور

 مهاجران و دانشجویان

یدرآمدزای مشتری  

زائران توریست ها و  

 درآمد و مشتری ارتباط مدل. 1شکل 
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گردد، اولویت اول ودوم به مهاجران و دانشجویان، اولویت های بعدی به ترتیب به زائنران و  مشاهده می 4ن طور که در جدولهما

پردازیم تا کشورهای بنازار  در مرحله بعد به بررسی میزان حوالجات ارزی در جهان و ایران می  .کندتوریست ها اختصاص پیدا می

 .مکانیزم مناسب جامعه هدف را مورد ارزیابی قرار دهیم هدف و

 :(441 آمار بانک جهانی)در جهان (Remittance)بررسی وضعیت سرویس حواله ارز

ریزی گسترده هند برای اعزام برنامه. استپیشتاز ( هند GDP% 4نزدیک به )میلیارد دالر  70هند با دهد که بررسی ها نشان می

میلیون کارگر مهاجر یکنی   13اکنون . میلیارد دالر افزایش داده است 20سال گذشته این رقم را  5فقط طی ، کارگران با مهارت

 . باشندمی رکشو این از اصلی ترین شیوه های درآمدی

 هنم د تنا  سنوم  های رده در هم پاکستان و آلمان مصر، نیجریه، مکزیک، فرانسه، فیلیپن، دالر، میلیارد 90 با چین بعدی رتبه در

 (.2014 جهانی، بانک) است2006-2013سالهای طی دنیا اول کشور 15 به ورودی Remittance زیر جدول. هستند

 (دالر میلیارد به ارقام)روند وضعیت سرویس حواله در جهان  . جدول 

حوالجات ارزی  ردیف

 ورودی

 442  444  444  44   443 

 70 9292 9295 5395 4692 هند 1

 5695 52 9199 5295 4199 چین 2

 2997 2499 2391 2199 20 فلیپین 3

 2393 2291 2299 1695 1991 فرانسه 4

 23 2394 2399 2291 2291 مکزیک 5

 2096 2099 2099 1692 1294 نیجریه 9

 1792 1692 1493 1295 792 مصر 7

 1592 1591 1495 1292 1293 آلمان 2

 1499 14 1293 697 297 پاکستان 6

شبنگالد 10  1097 1193 13 1492 1396 

 1191 1092 11 1093 1094 بلژیک 11

 11 10 299 293 9 ویتنام 12

 697 295 792 995 596 اکراین 13

 699 697 696 691 6 اسپانیا 14

 799 792 996 996 992 اندوزی 15

 

نقل و انتقال حواله ارزی سعه بر پایه اهمیت پول مهاجرین به قدری است که اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و در ابتدای تو

 .است (Incoming Remittance)ی ورود
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 (441 آمار بانک جهانی،)حوالجات در جهان های کننده دریافت بیشترین. 1 جدول

 

 را داخلی کشورشان ناخالص بودجه کل از درصد بیشترین آنها ورودی Remittance که است کشورهایی نام 3شماره  جدول

 است ارمنستان و تاجیکستان ایران همسایه کشور دو به است متعلق هشتم و اول رتبه دهد، می تشکیل

 :در ایران (Remittance)بررسی وضعیت  حواله ارزی

-می دالر میلیارد 1937 به  یران علیرغم برخوردار بودن از طیف چند میلیونی مهاجرین متخصص ساالنها ورودی حواله ارزی 

د حدو جمعیتی داشتن با مصر. قراردارد دنیا 94 رده در نپال و اردن ، تاجیکستان ، قرقیزستان نظیر ییکشورها از پس که رسد

 فروش% 90 با معادل که است رسانده دالر میلیارد 12 به و کرده برابر 295 را خود ورودی حواله ارزی گذشته سال 5  ایران طی

 .(2014بانک جهانی،) است گذشته سال در ایران خام نفت

شیه حا کشورهای و کویت با 50و 40 دهه از روندی که. دارد ساله 90ای سابقه ایران در و کارشناسان ماهر کارگران مهاجرت

 بیش 70 دهه ابتدای در که ایران. است شده ختم  به ژاپن و طی دو دهه اخیر به کانادا و استرالیا 90خلیج فارس آغاز و در دهه 

خود را از این محل  GDP% 0933 تنها اکنون شدمی تامین حواله ارزی ورودی محل از اشاخلید ناخالص تولید درصد% 297 از

میلیون دالر کشورهای اول و  125میلیون دالر و قطر با  320در این میان مهاجرین ساکن در آمریکا با ارسال . نمایدمیتامین

 . هستند  دوم

   

 

 

 

%4291 تاجیکستان 1 %17 لبنان 11   

%3195 قرقیستان 2 %1996 هندوراس 12   

%2292 نپال 3 %1994 السالوادور 13   

%2496 مولداوی 4 %1991 کوزوو 14   

%2494 لسوتو 5 %15 جاماییکا 15   

%2392 ساموآ 9     

%2192 هائیتی 7     

21% ارمنستان 2     

%1692 گامبیا 6     

%1295 لیبریا 10     
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 (ارقام به میلیارد دالر) ایران به ورودی ارزی حواله میزان. 0 جدول

 2012 2011 2010 حوالجات ارزی ورودی ایران ردیف
 376 399 329 ایاالت متحده آمریکا 1

 123 177 154 قطر 2

 111 107 69 کانادا 3

 102 104 63 کویت 4

 63 60 20 آلمان 5

 75 72 94 رژیم اشغالگر قدس 9

 94 92 55 انگلیس 7

 93 91 54 سوئد 2

متحده عربی امارات 6  37 42 43 

 33 31 22 بحرین 10

 30 26 29 استرالیا 11

 29 25 22 فرانسه 12

 29 25 22 هلند 13

 12 17 15 نروژ 14

 19 15 14 دانمارک 15

 19 15 14 ارمنستان 19

 19 15 13 اتریش 17

 13 13 11 ترکیه 12

 6 6 2 ایتالیا 16

 2 7 7 عراق 20

 9 9 9 سوئیس 21

کبلژی 22  5 5 5 

 5 5 5 اسپانیا 23

 5 5 5 ژاپن 24

 4 4 4 یونان 25

 4 4 4 فنالند 29

 3 3 3 نیوزلند 27

 2 1 1 هند 22

 1 1 1 قزاقستان 26

 1 1 1 فلیپین 30

 1 1 1 قبرس 31

 1 1 1 ایرلند 32

 1 1 1 اردن 33

 1 1 1 لوکزامبورگ 34

 1330 1322 1,121  جمع کل
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 این از. است ششم رتبه در سال در دالر میلیون 75 هستند و رژیم اشغالگر قدس با بعدی های رتبه در نآلما و کویت کانادا،

استرالیا و % 293، رژیم اشغالگر قدس% 595از کشورهای حاشیه خلیج فارس، % 29، اروپا از% 27 شمالی، آمریکای از%  39 رقم

داد دیگر خبری ورودی ایران را تشکیل میحواله ارزی % 90 زمانیاز ژاپن که .سایر کشورهای آسیایی هستند% 2نیوزیلند و 

 .نیست

 

 ورودی به ایران ارزی حواله میزان نمودار. 0شکل 

عراق % 16به افغانستان ، % 96میلیون دالر است که  425از ایران طبق آمار بانک جهانی حدود  خروجی حواله ارزیدر مقابل 

-مده پول کارگرهای افغان توسط شرکتهای واسط به شکل کاال و سوخت از ایران خارج میالبته ع) رود به پاکستان می% 6و 

 (میلیارد دالر است 195شود که رقمی در حدود یک تا 

 :بررسی ویژگیهای مصرف کنندگان  سرویس حوالجات ارزی در ایران

 21آغناز قنرن  شنروع شند و در   60پا از اواخر دهه روند صعودی مهاجرت ایرانیان به کانادا، استرالیا و اروهمان طور که می دانیم 

 میلینون مهناجر عمندتا متخصنص در اروپنا و آمریکنا و اسنترالیا         4حندود  بررسی ها حاکی از آن است که .  سیر صعودی گرفت

ال دالر در سنال ارسن   200 ،که بطور متوسط هر مهاجر نقل و انتقاالت آنها حاکی از آن استمیلیون دالر 200رقم حدود .هستند

همچننین طبنق آخنرین آمنار     . باشدمیهایشان در ایران دهکه رقم ناچیزی است و بیشتر در حد کمک و هدیه به خانوا نمایدمی

( میلینون دالر  200حدود )، رشد داشته است% 50سال اخیر فقط  20آمار پول ارسالی از کشور آمریکا و کانادا طیبانک جهانی، 

 سالهای دهد که مهاجرینآمار نشان میاین . برابر شده است 295سال اخیر بیش از  20-15علیرغم اینکه جمعیت مهاجرین طی 

گردد امنا چنندان تمنایلی بنه     می ارسال برایشان کاال مرتب بطور و دارند ایران با محکمی پیوندهای همچنان اینکه علیرغم اخیر،

 آن نظینر  و اسنترالیا  کاننادا،  به ایرانی متخصصان مهاجرت سیل علیرغماز طرف دیگر.  ارسال بخشی از درآمدشان به ایران ندارند

 سنالها  اینن  کنیم و اینران طنی   فراهم کشور در آنها ساالنه درآمد از بخشی جذب برای بستری ایمنتوانسته ما اخیر، سالهای طی

داشته به شرح ذیل  ه دلیل عمد چهار تواندین موضوع میا.است نداشته مطلوبی جهت جذب سرمایه این مهاجران نتیجه تاکنون

 :باشد

عدم وجود بستری قابل اعتماد جهت ارسال وجه به طور مستمر، بستری که قادر به ارائه سرویسی باشد درهر زمان و مکان در .1

تنر، از   فظ حریم خصوصی باشد و از همه مهمدسترس و سرعت نقل و انتقال در آن باال باشد، همچنین  قادر به تامین امنیت و ح

 .های نوین در آن استفاده شده باشد زم تکنولوژیمکانی
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منظور کشورهایی که بیشترین رشد مهاجرت را در )های جغرافیایی کلیدی دن شبکه حمایتی در دسترس در مکاننبو گسترده.2

 (.سالهای اخیر داشته اند

نوع سرمایه گذاری در ایران چه  سرمایه گذاری در ایران علیرغم اینکه هر عدم وجود محرکهای الزم جهت ارسال وجه جهت.3

 .بازدهی بسیار مناسبی داشته استیا سایر بازارها در بورس ، ملک 

با جستجو در . متاسفانه حتی در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی هم این موضوع بطور شایسته مورد بررسی قرار نگرفته است.4

و ایران (Remittance)انتقال حواله ارزی که در مورد میخوریم برو چه در داخل  جای چه در خارمنابع موجود به کمتر مقاله

که  شویم می  مواجه... پایان نامه ها و  پژوهشی، های گزارش ازگران بهایی  مقابل به مطالب بسیار قطهسخن گفته باشد و در ن

 220تری از این بازار  تا سهم عمده  ،است موضوع روی دهنده عزم جدی این کشورهادرباره هند و چین باشد و این نشان

 20 به نزدیک گذشته سال 5 طی فقط چین و هند. شود  میلیون نفری توسط چین و هند و سایر کشورهای پیشرو جذب

 .اند داده افزایش را ورودی Remittance رقم دالر میلیارد

 :کشورهای بازار هدف

ترین میزان حواله ارزی ورودی از کشور آمریکا و کشور همان طور که در بخش بررسی وضعیت حواله ارزی در ایران دیدیم، باال

ها در سالهای اخیر میزان حواله دهد علیرغم وجود تحریمها نشان میبررسی. باشدمیلیون دالر می125و320قطر به ترتیب با 

و ( ها رفع تحریم)د شرایط رسد با توجه به بهبوبه نظر می. کشور نخست جدول دارای رشد بوده است 10ارزی ورودی در بین

بنابراین . شود که میزان حواله ارزی ورودی نیز به کشور افزایش یابد، پیش بینی میGDPپیش بینی بانک جهانی از میزان رشد 

 :ها شاخص. نماییمهای زیر، کشورهای بازار هدف را انتخاب میبا دسته بندی کشورهای براساس شاخص

منطقه خاورمیانه، همسایه های )منطقه جغرافیایی .3ارسال توریست به ایران .2ه ارزین ارسال حوالرشد قابل قبول در میزا.1 

 (.باشندایران در اولویت می

 ایران به ارزی حواله ارسال اول کشور 44 منتخب جز کشورهای)     شده ذکر شاخصهای اساس بر ها کشور ای مقایسه. 8 جدول  

 .(باشند می گذشته سال   طی

        

                                                                                                              

 درایرانGDP پیش بینی میزان رشد . 8شکل 

شاخص   شاخص  4شاخص  

3 

 *  * ایاالت متحده آمریکا

  * * قطر

   * کانادا

  * * کویت

 *  * آلمان

 *  * انگلیس

   * سوییس

  * * امارات متحده عربی

  * * بحرین

   * استرالیا

 *  * فرانسه
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توان نتیجه گرفت در حال حاضر اولویت در منطقه خاورمیانه با چهارکشور قطر،کویت، امارات متحده عربی و بحرین بنابراین می

ه عنوان اولین کشور، با باالترین میزان رشد در و در نهایت ایاالت متحده آمریکا ب( آلمان،انگلیس، فرانسه)ی اروپا  و در قاره

همچنین کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان با داشتن باالترین حواله ارزی . گرددمنطقه به عنوان اولویت نخست انتخاب می

 ..گیرندخروجی در رتبه های بعدی قرار می

 Claire)سه با سایر روشهای پرداختهای بین المللی انتقال حوالجات ارزی در مقایمقایسه رشد سرویس

Pénicaud and  Arunjay Katakam, 443:) 

قایسه میزان رشد سرویسهای بین المللی انتقال حوالجات ارزی را در مقایسه با سایر روشهای پرداخت موبایلی م10 و6نمودارهای 

 درصد  091د میزان این رشد درطول یک ماه، از گردهمان طور که مشاهده می. دهدرا نشان می 2014غیر بانکی در ماه دسامبر

 

توان نتیجه گرفت با توجه به رشد بنابراین می. باشدرسیده است که نشان دهنده رشد سریع این سرویس در جهان می 092به 

 . باشدسریع این سرویس در جهان، پتانسیل باالیی برای این رشد درایران موجود می

در 2014درسال ( Mobile Money Agent)ر زیر و بررسی میزان رشد نمایندگان پرداخت موبایلیهمچنین با توجه به نمودا

بینی نمود، این کسب وکار دارای رشد باالیی به ویژه در منطقه خاورمیانه توان به راحتی پیشکشورهای در حال توسعه، می

 .باشدمی

 44 شکل 2شکل

 44شکل
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 یتحلیل شرایط و استراتژ

   SWOTتحلیل 

فرصت هایی را  کنیم و نقاط قوت، ضعف، تهدیدها واستفاده می SWOTوکار از تحلیل  کسب این های بقای  ژیرای تعیین استراتب

با آن مواجه  (New Technology Provider)گان تکنولوژی های جدیدگان این سرویس با عنوان ارائه دهندهکه ارائه دهنده

 .دهیمقرار میهستند را مورد بررسی 

 یاستراتژ

o سرویس ارزآن به بازار از طریق ارتباط مستقیم با مشتریان شناساندن. 

o مختلف بازار مراه ارزش افزوده به جهت پاسخگویی به نیازهایارائه محصوالت و خدمات متنوع به ه. 

o توان و کیفیت خدمات و محصوالت متناسب با رشد سریع بازار مگام سازیه. 

 

 SWOTتحلیل . 2 جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت

  ویژگیهای نوآورانه با استفاده از تکنولوژی استفاده شده ماننند  ارائه

 .ساعته به سرویس 24انتقال در لحظه و دسترسی 

 انجام بیشتر مراحل کار به صورت اتوماتیک. 

     قابلیت دسترسی سریع وآسان به این سرویس با توجنه بنه اجنرای

 آن بر روی تلفن همراه 

 ه به مکانیزم موبایلیپایین تر بودن هزینه انتقال پول با توج 

 کننند،  اسنتفاده منی   این سرویسها که از تکنولوژی های جدید

 .اغلب ناشناخته اند

 داری محدودیت های تراکنشی هستند. 

       محدودیت نواحی تحت پوشش بنرای دریافنت کنننده هنا کنه

منجر به از دست دادن مشتریان بنا پتانسنیل در سنایر ننواحی     

 .شودمی

 شنوند کنه   گیر رگوالتوری مواجه منی اغلب با قوانین دست و پا

 باشدخالف روح نوآوری می

 تهدیدها فرصتها

 گسترش روزافزون استفاده کنندگان خدمات تلفن همراه. 

 مندی مشتریان هدف به استفاده از این سرویس بنه  تمایل و عالقه-

 . دلیل سهولت دسترسی و سرعت 

 حاضردر زمان در داخل کشور کنندگان این سرویس  نبود عرضه. 

 

    ضعف سیستم پیام کوتاه مخابرات در ارسال به موقنع پینام در

 .هنگام باال بودن ترافیک

 قطع لینک مخابراتی. 

 دیگر به بازار وارد شدن رقبای جدی. 

        کاهش حاشیه سنود بنه دلینل مشنکالت در انتقنال حوالجنات

 فنی، سیاسی.)ارزی

 پشتیبانی ضعیف از سرویس. 

 مدیریت نقدینگی. 

  (.هک شدن سرویس)ای جرایم رایانه 

 :تحلیل ریسک

جهت تحلیل ریسک، در مرحله اول عوامل ریسک مشخص نموده، در مرحله دوم از طریق احتمال وقوع و شدت اثرآن، ارزیابی 

.شوددر نهایت روشهای پیشگیری و اصالح آن پیشنهاد می. گرددانجام شده و سپس اولویت بندی می  
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 ردیف

 ت ریسکمدیری ارزیابی عوامل ریسک

احتمال  توضیحات ریسک

 وقوع

شدت 

 اثر

RPN روشهای پیشگیری و اصالح 

1 
 بانک ای لحظه تصمیمات

 مرکزی

بانک مرکزی بعنوان سیاست 

ار اصلی نظام پولی و گذ

بانکی،با تصمیمات غیر قابل 

پیش بینی اثر قابل توجهی بر 

 روی کل سرویس دارد

A 1 A1 
الزم برای  با توجه به محیطی بودن ریسک آمادگی

 تغییر سرویس مطابق با قوانین بانکی جدید

2 
عدم ارائه سرویس مناسب 

 از سمت شرکت 

RSP 

عدم پشتیبانی و ارائه سرویس 

 به خصوص در زمانهای بحرانی
C 2 C2 

قرار دادن مفاد قوی در قرارداد جهت پشتیبانی و 

 پاسخگویی در زمانهای بحرانی

3 
 اخالل در عملکرد اپراتورها

 

ع لینک ارتباطی در قط

 زمانهای پرتراکنش یا عادی
B 2 B2 

با توجه به محیطی بودن ریسک آمادگی الزم برای 

 پشتیبانی در زمان قطع سرویس

4 
 Identity-سرقت هویت

theft 

هک شدن سرویس بدلیل 

 پایین بودن میزان امنیت
D 2 D2 پیش بینی سیستم امنیتی قوی 

5 
مشکالت ارتباطی بین ارائه 

 گان خدماتدهند

قطع شدن لینک ارتباطی 

نمایندگان ارائه دهنده خدمات 

 در کشورهای مختلف 
C 1 C1 

برقراری سیستم ارتباطی و پشتیبانی قوی بین ارائه 

 دهندگان خدمات

9 
از دسترس خارج شدن 

 سرویس

منجر به نارضایتی مشتری و 

لطمه به اعتبار ارائه دهندگان 

 شودسرویس می
C 1 C1  ساعت 24پشتیبانی 

7 
عدم مدیریت صحیح در 

 سرویس

منجر به نارضایتی  و ریزش 

 شودمشتریان می
D 2 D2 برنامه ریزی صحیح، نیروی کارشناسی قوی 

2 
عدم تست و مانیتورینگ 

 قبل و در زمان اجرا

نارضایتی مشتری از دست 

 دادن اعتبار و سهم بازار
D 1 D1 تیم متخصص و نظارت صحیح بر روی سرویس 

6 

تفاده نادرست از اطالعات اس

مشتری توسط ارائه دهنده 

 خدمات

منجر به سلب اعتماد مشتری 

 شودمی
E 2 E2 

قراردادن مقرراتی جهت استفاده صحیح از اطالعات 

 توسط ارائه دهندگان سرویس

10 
تاخیر در به روزرسانی 

 سرویس

منجر به گرایش مشتریان به 

 سمت رقبا می گردد
D 3 D3 

 دی جهت به روزرسانیبرنامه زمان بن

 

11 
تاخیر در پاسخ دهی توسط 

 شبکه

هرگونه تاخیر در نقل وانتقال 

منجر به نارضایتی  مشتریان و 

 گرددسلب اعتماد می
C 2 C2 

 

 ساعته از شبکه 24پشتیبانی 

12 

ناکافی بودن نقاط دسترسی 

که منجر میشود مشتری 

 سرویس را ترک نماید

عدم سرویس دهی اپراتورها در 

 عضی از نقاطب
C 3 C3 پیش بینی محلهای قابل دسترس و اعالم به مشتری 

13 
نبود مبلغ نقدی جهت 

 پرداخت به دریافت کننده

در زمان دریافت، نماینده 

 پرداخت وجه نقد نداشته باشد 
D 2 D2 تامین وجه نقد در نمایندگیهای پرداخت 
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 :دی شده استطبقه بندی و رتبه بن 7شدت اثر ریسک با توجه به جدول 

شدت اثر ریسک. 44جدول   

 شدت اثر ریسک

 طبقه رتبه شرح

ناپذیر است یا جبران آن بسیار سخت خواهد بود های وارده به سیستم جبران آسیب  فاجعه بار 1 

 بحرانی 2 آسیب های وارده به سیستم شدید است

 مرزی 3 آسیب های وارده به سیستم کوچک است

خیلی کوچک است آسیب های وارده به سیستم  جزئی 4 

 

رتبه بندی شده است 2 احتمال وقوع ریسک مطابق جدول  

احتمال وقوع.  44جدول  

 احتمال وقوع رتبه توضیحات

افتد می اتفاق مکرر بطور  A مکرر 

دهد می رخ بار چندین( فرایند) سیستم یک عمر طول در  B محتمل 

دهد می رخ( فرایند) سیستم عمر طول در گاهگاهی  C اه به گاهگ 

است کم خیلی( فرایند) سیستم عمر طول در آن وقوع احتمال  D خیلی کم 

کرد فرض صفر حد در را آن توان می که است پایین آنقدر( فرایند) سیستم عمر طول در آن وقوع احتمال . E غیر محتمل 

 

:نماییمهای موجود را اولویت بندی میریسک 6حال با توجه به جدول   

لویت بندی ریسکاو.  4جدول   

1جزئی 3مرزی  4فاجعه  بحرانی    

4A 3A 2A 1A (A)مکرر 

4B 3B 2B 1B (B)محتمل 

4C 3C 2C 1C (C)گاه به گاه 

4D 3D 2D 1D (D)خیلی کم 

4E 3E 2E 1E (E)غیر محتمل 

 

 

3اولویت/آبی                   اولویت /سبز                 4اولویت/قرمز  
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س تحلیل ریسکشماره ردیف در ماتری  اولویت 

1،9،7 1 

2،3،4،5،2،6،11،12،15،19،17 2 

10،13،14 3 

 

 :آینده سرویس

با توجه به آمار و موارد ذکر شده باال و در صورت فراهم نمودن بستر مناسب و ارائه سرویسی با ویژگیهای ذکر شده و شبکه 

توان دورنمای می( ها با توجه به رفع تحریم)رمایه گزاری حمایتی از این سرویس در نقاط کلیدی و تغییراتی در سیاستهای س

ای مکانیزم ها  در نهایت با توجه به جدول مقایسه. در نظر گرفتRemittance خوبی از یک بازار پرکشش برای ارائه  خدمات 

ن و همچنین در نظر و بررسی مزایا و محدودیت های این روشها به عالوه در نظر گرفتن زیرساخت و امکانات موجود در ایرا

درصدی تلفن همراه و ضریب نفوذ بانکی در بین ایرانیان استفاده از مکانیزم  130هایی مانند ضریب نفوذ گرفتن شاخص

Mobile Virtual Account به ایران تنها راهکار، نه این کارگیری به با ترتیب بدین .باشدها میتر از سایر مکانیزم مناسب 

پیوندد،  می گردشگری، مهاجران و دانشجویان خارج ازکشور در سه حوزه دیجیتال خدمات ارائه زمینه در پیشرو کشورهای جرگه

 .نماید کسب رانیز فراوانی ارزی درآمدهای طریق، این از امن بستری ایجاد با تواند می بلکه
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