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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن در ﻧﻘﺎط زﯾﺎدی از دﻧﯿﺎ ﺳﮑﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﻨﺪ از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯽﭘﻮل روی آوردهاﻧﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﺎدات ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
در ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﻋﻠـﻞ آن ﻫـﻢ ﺷﻤـﺎر ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﮔﺮدﺷﮕـﺮان ﭼﯿﻨـﯽ در ﺧـﺎرج و
ﭘﻮلﺧﺮجﮐﺮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ .درواﻗﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﺑﺪون
ﻫﻤﺮاهداﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺸﺎن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ،
ﺗِﻦﺳ ِﻨﺖ )ﮔﺮوه ویﭼﺖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺷﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﻦ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ درواﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺤﻮه
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻮل را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
در ﭼﯿﻦ ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮساﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺎوره اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻧﺎﻟﯿﺴﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭼﯿﻨﯽ  ۳۵.۳ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﯾﻮان )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵.۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر( از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ.
در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﺎ ﻣﺘﺼـﻞﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره و ﻗﺒﻮض ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺰاﯾﻨﺪه از اﯾﻦ
ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﭼﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﭘﻨﺠﺎه
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎزار ﻓﻮرﺳﺘﺮ ﺑﻪ  ۱۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۲۰۱۶رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ آنﻗﺪر آﺳﺎن و ﺑﯽدردﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻐﺎزهﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﯾﺎ
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ.

ﭼﺸﻢداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻟﯽ )ﻓﯿﻦﺗِﮏ( در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۲۶۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮج ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮجﮐﺮدن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی  ۱۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎر
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽروﻧﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  6درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﻣﺪه» :رﺷﺪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ
در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﺶ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺗﺎﮐﻨﻮن،
دورﻗﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻮد
ﺑﺒﺮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﺷﺎره
ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی از ﭼﯿﻦ
ﻗﺮار دارﻧﺪ -ﻣﺜﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ -ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ«.
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎر
ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﯿﻦ در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۶ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ  ۸.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دارﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۳۹درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ در ﭘﯿﺶ دارد و ﺑﺎزار ﺗﻮرﯾﺴﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ در راه رﺷﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ آﻣﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۵اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺟﺎی رﺷﺪ زﯾﺎدی
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺗﻨﻮع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﻢﮔﺸﺘﮕﯽ در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻮاف ﭘِﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﭘﮑﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ راﻫﯽ ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪای و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ
ﮐﻢ ﺷﻮد .ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻧﮕﺎن ،رﺋﯿﺲ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮐﯿﻮاف ﭘِﯽ ﮐﻪ روی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ را
ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و دورهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ – از دوران داد و ﺳﺘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوران ﻃﻼ و ﭘﻮل
و ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری -ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪی در ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال دارﯾﻢ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻢ
آﻓﻼﯾﻦ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دردﺳﺮی
ﻧﺪارد .اﯾﻦ روش در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ روﺗﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺰا و ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .روش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓﻌﻼ ﺗﺎزه در آﻏﺎز راه اﺳﺖ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد«.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﺳﺨﻦﮔﻮی ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
اﻧﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ دارد
ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﻨﺪان در آﻧﻬﺎ ﺑﺎب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد در آن ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
در آن ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری در راهاﻧﺪازی ﺧﺪﻣﺎت
ﭘِﯽﺗﯽام در ﻫﻨﺪ دﯾﺪه ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺷﺮﯾﮏ ﻫﻨﺪی ﺧﻮد )ﭘِﯽﺗﯽام( ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را – آن ﻫﻢ درﺳﺖ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی درﺷﺖ روﭘﯿﻪ و ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮل ﻧﻘﺪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلزداﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد -ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی ﺑﻪ  ۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده
از آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اوﺻﺎف ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﻫﻨﺪ وﺟﻮد
دارد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ِ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎزار را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﭘﻮل
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﭼﯿﻦ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽﭘِﯽ و ویﭼﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽدردﺳﺮ
از ﺑﺮﺧﯽ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ .درواﻗﻊ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
آنﻗﺪر ﺟﺪﯾﺪ و آﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪ دارد ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ راه ﻫﻤﻮاری را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯿﺶ
دارد.
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﺨﻦﮔﻮی
ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﭼﯿﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺲاﻧﺪاز ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﻢدردﺳﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ،ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎر ،وام اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ
ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای دو ﻃﺮف وﺟﻮد
دارد :ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪه و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮل .ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و

ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻮ ﭘِﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اراﺋﻪ راهﺣﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ در
ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدتﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺣﺎل
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﻠﻮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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