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Abstract:
Mobile phones utilize multiple technologies in order to provide services for users. USSD, is one of
the most used technologies, which has been used by mobile phone users in recent years. The aim of this
paper is to analyze evolution of its development and application in Iran from 2011 to 2021 by an
institutional approach. Moreover, this study includes analysis on how institutional players influenced
USSD technology development and utilization. Findings are categorized into four periods of introduction
to the market, growth through the market, limitations and challenges, and stagnation. Each period is
analyzed from practical, policy, business, economic and political aspects. To collect data, 10 experts
were interviewed. Besides, documents, reports, events, media news, rules and regulations related to the
USSD were analyzed. Findings indicate that over the first and second period, institutions and players
have positive impact on scaling up the application of technology in the market. However, in the
subsequent periods, USSD technology negatively affected by central bank restrictive regulations and
reorientation of banking and payment service providers, resulting from a new powerful alternative
namely mobile internet. Findings also present policy suggestions and implications for policy-making on
how face new technologies as well as future research avenues for policy researchers.
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استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران.
دانشجوی کارشناسیارشد سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
تلفن همراه بسترهای فناورانه مختلفی برای ارائه خدمات به کاربران دارد .یکی از این بسترها ،فناوری کدهای
دستوری یا  USSDمیباشد که در سالهای اخیر توسط کاربران تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته است .هدف
پژوهش حاضر ،تحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر دوره زمانی حیات این فناوری در ایران (1389
تاکنون) با تأکید بر نقش نهادهای سخت و فیزیکی است .جهتگیری این پژوهش ،کاربردی-توسعهای و هدف آن
توصیفی است؛ و از رویکرد کیفی و تحلیل محتوا با روش قیاسی استفاده شده است .ابزار گردآوری دادههای اولیه،
مصاحبه با  10خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه خدمات  USSDمیباشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال
 1399صورت گرفته است؛ از منظر دادههای مورد مطالعه نیز قلمرو زمانی پژوهش حاضر ،سالهای  1389تا 1399
(کل دوره حیات این فناوری در ایران) در نظر گرفته شد و برای جمعآوری دادههای ثانویه از پایگاههای خبری،
اسناد قانونی ،مقاالت و گزارشها استفاده شده است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،در سالهای ابتدایی تاثیرگذاری
نهادها و بازیگران بر توسعه و کاربرد این فناوری در مجموع مثبت بوده ،اما به تدریج کاربرد و توسعه این فناوری
تحت تأثیر توسعه زیرساختهای اینترنت پهنباند به عنوان یک فناوری جایگزین و تنظیمگریهای متعدد بازیگران
شبکه بانکی و خصوصاً بانک مرکزی دچار افول شده است .نتایج این پژوهش ،داللتها و پیشنهادات سیاستی و
پژوهشی برای سیاستگذاری در خصوص فناوریهای جدید ارائه مینماید.
واژگان کلیدی :کد دستوری ،تلفنهمراه ،خدمات پرداخت ،USSD ،کاربرد و توسعه فناوری.
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 -1مقدمه

در عصر حاضر تلفن همراه تأثیر مهمی در سبک زندگی و رفتار مردم دارد و دسترسی به انواع
خدمات را از طریق بسترهای فناورانه خود ،تسهیل کرده است .ایجاد بستر ارتباطی میان کاربران،
کسبوکارها ،نهادها ،دولت و  ...از طریق اینترنت و سایر فناوریهای موجود در تلفنهای همراه،
زمینهساز توسعه انواع خدمات به کاربران این ابزار توانمند شده است .یکی از فناوریهایی که در تلفن
همراه بهعنوان یک ابزار ارتباطی بسیار رایج است ،فناوری ارسال پیام از طریق کدهای دستوری یا
 USSDاست .این ابزار در زیرساخت شبکه تلفن همراه وجود داشته و میتواند ارتباط تعاملی بین
کاربران و ارائهدهنده خدمات ایجاد نماید ) .(Suddul et al., 2011فناوری  USSDدر اواسط دهه
 1990بهعنوان یک فناوری ارتباطی و استاندارد در زیرساختهای شبکه تلفن همراه جهانی توسعه
یافت و مورد استفاده اپراتورهای تلفن همراه جهت ارائه انواع خدمات تعاملی به کاربران قرار گرفت
) .(Perlman, 2017bدر بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،اپراتورهای تلفن همراه از طریق این
فناوری خدمات مختلفی از قبیل شارژ سیمکارت ،خدمات مبتنی بر مکان ،پرداخت قبوض ،انتقال
وجه ،رزرو هتل و  ...را به کاربران ارائه مینمایند ) .(Lerner, 2013استفاده از منوهای تعاملی ،سرعت
بیشتر ارائه خدمات و رایگان بودن استفاده برای کاربران ،از جمله مزایای این فناوری نسبت به بستر
پیام کوتاه است ).(Suddul et al., 2011
تاریخچه ظهور و توسعه فناوری  USSDدر ایران ،نشان میدهد که این فناوری طی سالهای
گذشته مورد استقبال فراوان کاربران تلفن همراه در کشور قرار گرفته و کاربران بهراحتی و با
شمارهگیری چند کد که در بین دو عالمت * و  #قرار میگیرد ،از این بستر برای دریافت انواع
خدمات اپراتورهای تلفن همراه ،خدمات مالی و بانکی ،خدمات دولتی ،اطالعرسانی و  ...استفاده
میکنند (راه پرداخت .)1392 ،روند توسعه این فناوری از حدود سال  1389آغاز شده و در سالهای
پایانی چرخه عمر خود دستخوش تغییرات و فراز و فرودهای فراوانی شده است .ارائه انواع خدمات
نهادهای مالی ،اپراتوری ،خدمات پرداخت و  ...بر بستر این فناوری در طول  10سال گذشته ،بازخورها
و رفتارهای متنوعی از کاربران و سایر بازیگران این فناوری را در پی داشته و با چالشها و مسائل
متعددی روبهرو بوده است (عصر ارتباط ;1397 ،اقتصاد آنالین .)1397 ،عمده خدمات ارائه شده بر
بستر این فناوری در طی سالهای گذشته ،بر دو حوزه خدمات مخابراتی و مالی ،تمرکز داشته است
(عصر بانک .)1395 ،استفاده از کدهای دستوری در حدود سال  1389و با شروع همکاری بانکها و
شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت 1با اپراتورهای تلفن همراه ،عمومیت و نفوذ بیشتری یافت.
در سالهای اخیر با توسعه زیرساختهای اینترنت و گستردهتر شدن دسترسی کاربران تلفنهای
همراه به خدمات آنالین بر بستر برنامههای کاربردی ،رفتار کاربران نسبت به استفاده از فناوری
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 USSDتغییرات زیادی کرده و این فناوری را در مقابل یک فناوری جدید قرار داده است (جام جم،
 .)1395با این وجود  ،USSDبهدلیل سادگی استفاده ،محبوبیت زیادی میان کاربران تلفن همراه و
حتی دارندگان گوشیهای هوشمند دارد .لذا هدف این پژوهش تحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری
 USSDدر دوره زمانی حیات این فناوری در ایران ( 1389تاکنون) با تأکید بر نقش نهادهای سخت و
فیزیکی است .بر این اساس ،سؤاالتی که در این مقاله به آنها پاسخ میدهیم عبارتند از  )1سیر تحول
تاریخی توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر ایران چگونه بوده و چه عواملی بر آن تأثیر محدودکننده یا
تقویتکننده داشتهاند؟؛  )2نهادهای فیزیکی تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد فناوری  USSDکداماند و
چه نقشی در این فرایند داشتهاند؟ (با ذکر نهاد فیزیکی مرتبط و تأثیر آن)؛ و  )3نهادهای سخت چه
تأثیری بر توسعه و کاربرد فناوری  USSDداشتهاند؟ (با ذکر نهاد سخت مرتبط و تاثیر آن).
در ادامه مقاله ،ابتدا مروری بر فناوری  USSDو پیشینه رویکرد نهادی در تحلیل توسعه و کاربرد
فناوریها صورت میگیرد .در بخش بعد تشریح روششناسی پژوهش ،دورههای تاریخی توسعه و
کاربرد فناوری  USSDمورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .در ادامه ،ضمن تحلیل نقش نهادهای
فیزیکی و سخت بر توسعه و کاربرد فناوری  USSDبه جمعبندی و ارائه پیشنهادات سیاستی براساس
یافتهها میپردازیم.
 -2مباني نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1کاربرد رویکرد نهادی برای تحلیل توسعه و کاربرد فناوری

پیشینه نقش نهادها در توسعه و کاربرد فناوریهای جدید به تأثیر نهادها در بهبود رقابت و
رقابتپذیری اقتصاد و صنعت میپردازد ;(Nguyen and Jaramillo, 2014; Loayza et al., 2005
Griffith et al., 2006; Eslava et al., 2004; Bernard et al., 2006; Verhoogen, 2008; Bloom and
) .Van Reenen, 2010نهادها همچنین بر انتشار فناوری و دستاوردهای اقتصادی حاصل از فناوری و

تجاریسازی آن مؤثر

هستند (Agostino et al., 2020; Lasagni et al., 2015; Bowen and De Clercq,

(.2008; ;;;;; ;; ;;., 2012
الزمه درک و توضیح توسعه فناوری ،توجه به بستر وسیعی است که فناوری در آن قرار دارد
) .(Geels, 2002رویکرد نهادی به توضیح روندهای توسعه فناوری در دورههای مختلف ،کمک مینماید
) .(Pattit et al., 2012روزنبرگ ( )1972عوامل قانونی و نهادی را بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعه
فناوری ،معرفی میکند و عملکرد فناوری و بهرهوری آن را مستقل از این عوامل نمیداند .فناوریهای
جدید هرچند هم مزیتهای فوقالعادهای داشته باشند؛ اما وابستگی آنها به عوامل نهادی و تغییرات
محیط اقتصادی ،موجب میشود این مزیتها تحت تأثیر قرار گیرد .جامعه متخصصان ،انجمنهای
صنفی ،نهادهای دولتی (بهعنوان نهادهای قانونگذار) ،مؤسسات تحقیقاتی و سازمانهای خدمات
3
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عمومی ،پنج گروه از عوامل نهادی تأثیرگذار بر فناوری محسوب میشوند .هرچه فناوری نوآورانه
جدیدتر و رادیکال باشد ،نقش نهادهای حاکمیتی و عوامل نهادی بیشتر خواهد بود (Reddy et al.,
( .1991به عقیده مارتین ( ،)2000تغییرات فناورانه وابسته به ترتیبات نهادی است که توسعه فناوری
در آن به وقوع میپیوندد .به عبارتی ،نظریههای تغییرات فناورانه بر نقش کلیدی نهادها و تحول آنها
در فرایند توسعه فناوری و نوآوری تأکید میکند .در واقع ،نوعی همتکاملی میان نهادها و توسعه
فناوری وجود دارد که سبب اثرگذاری مثبت و منفی آنها بر یکدیگر میگردد (Perez, 2010; Garud
) .and Karnøe, 2001همچنین ،شکست نهادی مانعی مهم در مسیر توسعه و کاربرد فناوری محسوب
میشود ) .(Jacobsson and Johnson, 2000کرافورد و استروم ( )1995از اصطالح نهاد برای اطالق به
قواعد ،روالهای رفتاری ،مفاهیم مشترک و استراتژیهای بهکار گرفته شده توسط بشر در
موقعیتهای تکراری (نهادهای غیررسمی) که توسط قوانین ،سیاستها ،ساختارها و دستورالعملها
طراحی شدهاند (نهادهای رسمی) استفاده میکنند .قواعد ،تجویزهای مشترک به شکل بایدها و
نبایدها هستند که از سوی عوامل ناظر بر رفتار بهصورت تحمیل پاداش و جزا ،در موقعیتهای
مشخص و قابل پیشبینی ،درک و اجرا میگردند .از نگاه دیگر ،نهادها قوانین ،سازمانهای آموزشی،
تأمین مالی و چارچوبهای تحقیقاتی هستند که اساس نظام ملی نوآوری را تشکیل میدهند
) .(Nelson, 1993از طرفی ،نهادها را میتوان الگوهای رفتاری پایدار و تکرارشونده تعریف کرد که
بهعنوان قواعد اساسی بازی در یک رژیم قانونی شناخته میشوند و مهمترین کارکرد آنها تسهیل
کنش جمعی انسان میباشد ) .(Fukuyama, 2014; North, 1990به اعتقاد داگالس نورث نیز نهادها
مجموعهای از قواعد ،رویه ها و هنجارهای رفتاری و اخالقی هستند که رفتارهای بازیگران را در
تعامالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی محدود مینمایند ).(North, 1981
بنابراین ،فصل مشترک دیدگاههای اندیشمندان این حوزه این است که نهادها در ایجاد محدودیت
یا پشتیبانی از تغییرات فناورانه نقش مهمی ایفا میکنند (Freeman and Perez, 2008; Rodrik et al.,
( .2004; ;;;;;, 2010بهطور کلی نهادها را میتوان در قالب سه دسته نهادهای فیزیکی (سازمانهای
فعال) ،نهادهای سخت و رسمی (قوانین ،مقررات ،حقوق مالکیت) و نهادهای نرم و غیررسمی (آداب و
رسوم ،سنتها ،هنجارها) دستهبندی نمود ).(Wieczorek and Hekkert, 2012; Fukuyama, 2014
پژوهش حاضر از سه دسته اشاره شده ،عمدتاً به تحلیل نقش نهادهای سخت و فیزیکی میپردازد؛ زیرا
او ًال تحلیل تأثیرات نهادهای نرم (غیررسمی) بر توسعه و کاربرد فناوری پیچیده و دشوار است؛
همچنین تغییر این نهادها در کوتاهمدت (نظیر قلمرو زمانی  10ساله این مقاله) در اکثر اوقات امکان-
پذیر نیست (قاضی نوری و همکاران .)1397 ،لذا همراستا با غالم ،)2021( 1شوبک ،)2019( 2کاسپر و
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وایتلی )2004( 1و خیاطیانیزدی و همکاران ( ،)1399این مقاله با رویکرد نهادی ،توسعه و کاربرد
فناوری کدهای دستوری تلفن همراه در ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
 -2-2ویژگیها و کاربردهای فناوری USSD

کدهای دستوری یا  USSDکه مخفف عبارت "دادههای خدمات تکمیلی بدون ساختار "2است،
پروتکلی استاندارد و بینالمللی برای ارسال پیام در شبکه تلفن همراه 3محسوب میشود .استفاده از
کدهای  ،USSDیکی از روشهای شناخته شده در دنیا جهت ارائه انواع خدمات به کاربران تلفن
همراه است .این فناوری روی همه انواع تلفنهای هوشمند و غیرهوشمند و با انواع سیستم عاملهای
مختلف ،بدون نیاز به نصب نرمافزار و استفاده از اینترنت ،قابل استفاده میباشد و با توجه به سهولت
استفاده و بدون هزینه بودن آن برای مشتریان ،محبوبیت زیادی در میان کاربران تلفنهای همراه دارد
).(Otula Sigar and Jared, 2014; Thusi and Maduku, 2020
کدهای دستوری شباهت زیادی به پیام کوتاه 4دارد؛ اما در مقایسه با پیام کوتاه ،رایگان و دارای
پاسخ بسیار سریعتر و لحظهای 5است .قابلیت تعاملی  USSDباعث میشود که شرکت خدماتدهنده
بتواند خدمات خود را با کمی تغییر در پارامترهای پیکربندی ،متناسب با نیازهای کاربر تنظیم کند و
این ویژگی رضایت کاربران و تنوع در ارائه خدمات به مشتریان را در پی خواهد داشت ;(Taskin, 2012
) .Sanganagouda, 2011; Gupta, 2010فناوری  USSDتاکنون در کشورهای متعددی استفاده شده
است .کاربردهای عمومی این فناوری برای ارائه خدمات اپراتوری به مشترکین ،معموالً توسط همه
اپراتورهای تلفن همراه در دنیا مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؛ اما ارائه برخی از خدمات مانند خدمات
پرداخت ،خدمات بانکی ،خدمات دولتی و  ...که نیاز به همکاری سایر سازمانها و خدمتدهندگان به
اپراتورهای تلفن همراه دارد ،بسته به نیاز بازار و شرایط آن در هر کشور متفاوت است .این فناوری در
کشورهای آفریقایی از قبیل کنیا ،آفریقایجنوبی ،نیجریه ،غنا ،تانزانیا و سایر کشورها مانند هند،
سریالنکا ،فیلیپین ،برزیل ،پاراگوئه و  ...توانسته است خدمات بانکی متعددی را در دسترس کاربران
تلفن همراه قرار دهد و مورد استقبال فراوانی نیز واقع شده است (Thusi and Maduku, 2020; Ali,
(.2020; ;;;;;;;, 2017;; ;;;;;;, 2016; ;;;;;;; ;; ;;., 2015; ;;;;;;, 2012
در مجموع ،ویژگیها و مزیتهای فناوری  USSDتأثیر قابل توجهی در پذیرش آن توسط کاربران
داشته است .همچنین سهولت ایجاد زیرساختهای این فناوری و راهاندازی بسترهای ارائه خدمات به
مشتریان باعث شده که بسیاری از اپراتورهای تلفن همراه و سایر شرکتهای غیراپراتوری ،عالقمند به
Casper and Whitley
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استفاده از این فناوری در ارائه خدمات به مشتریان خود باشند .مزیتهای فناوری  USSDدالیلی مهم
برای استفاده گسترده از آن به عنوان سومین ابزار جهانی در ارائه خدمات مالی تلفن همراه محسوب
میشود ).(Thusi and Maduku, 2020
 -3-2نقش نهادهای فیزیکی و سخت در توسعه فناوری USSD

فناوری  USSDتوسط بانکها و شبکه بانکی در دنیا بهطور گستردهای مورد پذیرش قرار گرفته
است ) .(Ali, 2020ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری  USSDنیاز به همکاری و پشتیبانی اپراتورهای
تلفن همراه دارد که در بسیاری از کشورها این همکاری متقابل توانسته است برای هر دو طرف منافع
خوبی ایجاد نماید .اپراتورهای تلفن همراه از طریق این فناوری ،خدمات جدید و متنوعی به مشتریان
خود ارائه کردند و بازار خود را گسترش دادند و از طرف دیگر بانکها نیز با استفاده از این فناوری
توانستند خدمات بانکی خود را بهصورت غیرحضوری به مشتریان خود ارائه نمایند و تعداد مشتریان را
نیز افزایش دهند ) .(Mas and Kumar, 2008در مقابل ،یکی از نقاط ضعف این فناوری ،ضعف امنیتی
آن در برخی از خدمات حساس مانند خدمات بانکی است که از اهمیت باالیی برخوردار است.
همچنین برخی از محدودیتهای فنی این فناوری باعث میشود تعداد خطاهای تراکنشها افزایش
یافته و گاهی اوقات ارائه خدمات به مشتریان دچار مسائل و مشکالتی گردد ).(Perlman, 2017a
همچنین ،یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه  ،USSDقوانین و مقررات مرتبط با خدمات آن است.
بسته به عوامل و شرایط محیطی و رقابتی متعدد در بازارهای کشورهای مختلف ،قوانین و مقررات نیز
به گونههای مختلفی شکل گرفته است .در برخی از کشورها مانند کنیا و رواندا ،قوانین و مقررات،
نحوه دسترسی به زیرساختهای بانکی را تضمین میکند .در سایر کشورها مانند نیجریه ،بنگالدش و
اندونزی ،مقررات ،با ممنوع کردن ورود اپراتور تلفن همراه به بازار خدمات مالی یا اعمال
محدودیتهای دیگر برای آنها ،نقش اپراتورهای تلفن همراه را در بازار پرداخت تلفن همراه کمرنگ و
محدود کرده است .در بنگالدش ،کلمبیا ،نیجریه و مکزیک ،ارائه مستقیم خدمات پرداخت توسط
اپراتورهای تلفن همراه ممنوع است و در اندونزی نیز محدودیتهای مختلفی برای ارائه خدمات
پرداخت تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد .اما در آفریقایجنوبی ارائه خدمات مالی
و پرداخت بر بستر  USSDآزادانه انجام میشود بهطوری که اپراتور تلفن همراه امکان دسترسی به
شرکتهای مختلف ارائه دهنده خدمات اعم از خدمات مالی ،بانکی ،پرداخت و انواع خدمات
ارزشافزوده را فراهم میآورد .در تانزانیا نیز فضای ارائه  USSDباز بوده که یکی از دالیل آن وجود
اپراتورهای متعدد تلفن همراه میباشد که منجر به رقابتی شدن بازار در این کشور شده است
).(CGAP, 2014
یکی از دالیل مهم محدود شدن قوانین و مقررات در برخی از بازارها ،حاکمیت بازار توسط یک
اپراتور تلفن همراه و عدم وجود رقابت آزادانه است که عمالً محافظهکاری بازیگران حوزه خدمات بانکی
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و پرداخت در مشارکت با اپراتور تلفن همراه را در پی داشته و در نهایت منجر به اعمال محدودیتهای
قانونی از سوی سیاست گذاران و نهادهای حاکمیتی شده تا از این طریق مانع انحصار در فضای بازار
شوند ) .(CGAP, 2014تنظیم قوانین و مقررات در فناوری  USSDعالوه بر حوزه بانکی و پرداخت،
حوزه ارتباطات را نیز شامل می شود .نهادهای نظارت بر حوزه ارتباطات از راه دور ،با تنظیم مقررات بر
نحوه عملکرد و قیمتگذاری اپراتورها ،بر فضای بازار تأثیر گذاشته و نحوه رقابت در بازار را تعیین
میکنند .اگرچه تنظیم قوانین و مقررات در حوزه مخابراتی میتواند در جهت رفع مشکالت و
چالشهای همان حوزه مورد استفاده قرار گیرد؛ اما از سوی دیگر ،بهعنوان یک عامل مداخلهگر در
امور بانکی ممکن است چالشهایی را در حوزههای کسبوکاری بین بخشی ایجاد نماید (طالبی،
 .)1395نحوه تعیین قیمت و میزان سرمایه مورد نیاز در توسعه زیرساختهای ارائه خدمات مبتنی بر
 USSDنیز میتواند در نحوه سرمایهگذاری اپراتورهای تلفن همراه تأثیرگذار باشد ).(CGAP, 2014
بنابراین ،در توسعه و کاربرد فناوری  ،USSDنقش نهادهای فیزیکی و سخت ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .قوانین و مقررات ،قیمتگذاری و اعمال برخی محدودیتها ،چه از سوی نهادهای
نظارتی ارتباطات ،چه از سوی نهادهای نظارتی مالی ،بانکی و پرداخت و یا سایر نهادهای نظارتی،
محدودکننده و تسریعکننده توسعه فناوری  USSDاست و حتی میتواند منجر به عدم شکلگیری
بخشی از بازار گردد .در جدول  ،1نقش نهادهای سخت و فیزیکی در توسعه فناوری  USSDدر برخی
از کشورهای در حال توسعه نمایش داده شده است.
جدول  :1نقش نهادهای سخت و فیزیکی در توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر کشورهای مختلف

(CGAP,

).2014; ;;;;; and Maduku, 2020; Taskin, 2012; Perrier et al., 2015
نقش قوانین و مقررات (نهاد سخت)

نهاد فیزیکی

نحوه تأثیرگذاری

ایجاد دسترسی به زیرساختهای بانکی توسط
اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات مالی و
پرداخت شامل فناوری USSD

اپراتورهای تلفن
همراه و دولت

تقویتکننده

کنیا و رواندا

ممنوعیت ورود اپراتورهای تلفن همراه در بازار
خدمات مالی شامل فناوری USSD

دولت

محدودکننده

نیجریه،
بنگالدش و
اندونزی

ممنوعیت ارائه مستقیم خدمات پرداخت توسط
اپراتورهای تلفن همراه

بانک مرکزی

محدودکننده

بنگالدش،
کلمبیا ،نیجریه
و مکزیک

ایجاد محدودیت برای اپراتورهای تلفن همراه در ارائه
خدمات پرداخت شامل فناوری USSD

دولت

محدودکننده

اندونزی

فراهم آوردن امکان دسترسی برای ارائهدهندگان
خدمات اعم از مالی ،بانکی ،پرداخت و  ...توسط

اپراتورهای تلفن
همراه

تقویتکننده

آفریقایجنوبی
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نقش قوانین و مقررات (نهاد سخت)

نهاد فیزیکی

نحوه تأثیرگذاری

کشورها

اپراتورهای تلفن همراه شامل فناوری USSD

ایجاد فضای آزاد و رقابتی ارائه خدمات متنوع مبتنی
بر  USSDتوسط تمام اپراتورهای تلفن همراه

اپراتورهای تلفن
همراه

تقویتکننده

تانزانیا

 -3روششناسي پژوهش

هدف پژوهش حاضر ،تحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر دوره زمانی حیات این
فناوری در ایران ( 1389تاکنون) با تأکید بر نقش نهادهای سخت و فیزیکی است .در این راستا ،از
رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا استفاده شده است .این پژوهش از منظر هدف ،توصیفی و
جهتگیری پژوهش ،کاربردی-توسعهای میباشد .تحلیل محتوای کیفی میتواند به دو روش قیاسی و
استقرایی انجام شود .در پژوهش حاضر از تحلیل محتوا کیفی با رویکرد قیاسی (تدوین چارچوب
مفهومی این تحقیق بر اساس پیشینه) استفاده شده است ) .(Schreier, 2014مکانیسم جمعآوری داده
در این پژوهش ،استفاده از دادههای اولیه و ثانویه میباشد ) .(Yin, 2003محققان در ابتدا به بررسی
منابع ثانویه از جمله پایگاههای خبری ،اسناد قانونی ،مقاالت ،گزارشها و مصاحبههای منتشر شده در
نشریات پرداخته و مرحله اولیه جمعآوری داده صورت گرفت .سپس با خبرگان حوزه فناوری USSD
که دارای تجربه و آگاهی از روند توسعه این فناوری در بازار هستند ،مصاحبه به صورت
نیمهساختاریافته صورت گرفت تا مصاحبهشوندگان بتوانند از جنبههای مختلف دیدگاه خود را آزادانه
بیان کنند .در نهایت متن مصاحبهها پیاده شد.
سؤاالت اصلی از مصاحبه شوندگان عبارتاند از )1 :سیر تحول تاریخی توسعه و کاربرد فناوری
 USSDدر ایران چگونه بوده و چه عواملی بر آن تأثیر محدودکننده یا تقویتکننده داشتهاند؟؛
 )2نهادهای فیزیکی تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد فناوری  USSDکداماند و چه نقشی در این فرایند
داشتهاند؟ (با ذکر نهاد فیزیکی مرتبط و تأثیر آن)؛ و  )3نهادهای سخت چه تأثیری بر توسعه و کاربرد
فناوری  USSDداشتهاند؟ (با ذکر نهاد سخت مرتبط و تأثیر آن) .الزم به ذکر است ،نهادها عموماً به
دو دسته سخت و نرم ،یا سخت و نرم و فیزیکی (Wieczorek and Hekkert, 2012; Fukuyama,
) 2014تقسیم میشوند .با توجه به دشواری و پیچیدگی تحلیل نهادهای نرم (مانند آداب و رسوم،
سنتها ،ارزشها و هنجارها) بر توسعه و کاربرد فناوریها و نیز عدم تغییر این نهادها در کوتاهمدت
نظیر قلمرو زمانی ده ساله این مقاله (قاضینوری و همکاران ،)1397 ،تمرکز پژوهش حاضر بر بررسی
نقش نهادهای سخت و فیزیکی میباشد.
بازه زمانی انجام این پژوهش ،نیمه دوم سال  1399بوده است .از منظر دادههای مورد مطالعه نیز
قلمرو زمانی پژوهش حاضر ،سالهای  1389تا  1399که کل دوره معرفی این فناوری تاکنون
میباشد ،در نظر گرفته شده است .به منظور رسیدن به نتایج قابل اتکا و توجه همه جانبه به این
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فناوری ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی برای انتخاب خبرگان استفاده شده است .در این روش ،از هر
مصاحبه شونده در انتهای مصاحبه درخواست شد افراد خبره مرتبط با حوزه پژوهش را در صورت
اطالع به محققان معرفی نماید .نمونهگیری و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا نمود که فرایند تحلیل
توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفنهمراه در ایران به اشباع نظری دست یافت (Goodman,
( . 1961پس از مصاحبه هفتم ،محققان دریافتند به علت تکراری شدن اطالعات ،نیازی به مصاحبه
بیشتر نیست؛ با این وجود برای اطمینان بیشتر ،سه مصاحبه دیگر نیز پس از رسیدن به اجماع
نظرات انجام شد و باتوجه به اینکه اطالعات جدیدی نسبت به مصاحبههای انجام شده قبلی حاصل
نشد ،کفایت مصاحبهها محرز گردید ) .(Sadler et al., 2010پس از مصاحبه با خبرگان ،محققان به
پیادهسازی متن مصاحبهها پرداختند .متن مصاحبهها پس از بررسی و بازخوانی دقیق ،کدگذاری و
مورد تحلیل قرار گرفت .گامهای تحلیل محتوای قیاسی بر اساس مدل پادگت صورت گرفته است
).(Padgett, 2016
آشنایی با دادهها :به منظور آشنایی محققان با گستره محتوایی دادهها و عمق مفاهیم بازخوانی
مکرر دادهها ،جستجوی معنا و الگوها صورت میگیرد .در این پژوهش ،محققان قبل از شروع
کدگذاری ،همزمان با پیادهسازی مصاحبهها ،به یادداشتبرداری و عالمتگذاری نکات الزم که مورد
نیاز مراحل بعد است ،پرداختند.
کدگذاری دادهها :مرحله کدگذاری پس از آشنایی محققان با دادهها صورت پذیرفت .نهادهای
فیزیکی و سخت به عنوان اجزای رویکرد نهادی ،محورهای اصلی کدگذاری را تشکیل میدهند .عالوه
بر تحلیل مصاحبهها (دادههای اولیه) ،تحلیل دادههای ثانویه مرتبط با توسعه و کاربرد فناوری USSD
که داللت بر نقش نهادهای فیزیکی و یا نهادهای سخت دارند ،با قید منبع انجام شد .بدین ترتیب،
عبارات و واژگانی که داللت مستقیم بر نهادهای سخت و یا فیزیکی دارند ،با کدهای متمایزی مشخص
شدند .برای مثا ل ،در خصوص نهادهای فیزیکی ،کلمات و عباراتی که داللت بر سازمانهای فعال در
حوزه  USSDدارند مانند "اپراتور" ،"...بانک" ،"...سازمان تنظیم مقررات "...و  ...و نیز در خصوص
نهادهای سخت ،عبارات و واژگانی که داللت بر قوانین ،مقررات و سیاستها دارند نظیر"سند،"...
"قانون" ،"...ابالغیه "...و  ...نمونهای از کدهای مورد استفاده هستند.
همچنین ساختار کدگذاری مصاحبهها (دادههای اولیه) از چهاربخش تشکیل شده است .بخش
اول با حرف  Iمشخص گردید که نشاندهنده کد مصاحبهشونده مطابق جدول  2میباشد .بخش دوم
با حرف  PHعالمتگذاری شد و دربردارنده نهادهای فیزیکی مانند اپراتورها ،بانکهاPSP ،ها و ...
میباشد .بخش سوم با حرف  Hمشخص شد که شامل نهادهای سخت از جمله قوانین ،مقررات،
سیاستها ،ابالغیهها و  ...است .بخش چهارم نیز که نشاندهنده نحوه تأثیر نهادهای سخت و فیزیکی
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میباشد ،به صورت تقویتکننده ،خنثی و محدودکننده و با حرف  Aتعیین گردید .1به عنوان مثال
جمله "عدم ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی و ایجاد محدودیتهای مقرراتی بر روی نحوه استفاده از
 USSDباعث شد ارائه خدمات کیفپول الکترونیک روی این بستر با مشکل مواجه شود و توسعه الزم
را نداشته باشد ".با کد  I2-PH3-H2-A3مشخص شده است؛ بدین معنا که این گزاره از مصاحبه با
خبره شماره  2استخراج شده و به نهاد فیزیکی شماره  3که بانک مرکزی است ،اشاره دارد .این نهاد
فیزیکی از طریق وضع قوانین و مقررات با کد  ،2محدودیتهایی را برای استفاده از فناوری USSD
ایجاد نموده که نشاندهنده نحوه تأثیر ( 3محدودکننده) میباشد.
تهیه گزارش :این مرحله زمانی شروع میشود که محققان بر اساس چارچوب نظری پیشینه،
مجموعهای از کدها را در اختیار داشته باشند .این گام در بخش یافتهها انجام شده است.
به منظور برآورده ساختن روایی تحقیق ،از چند منبع در گردآوری دادههای تحقیق که با عنوان
تکنیک مثلثسازی یا کثرتگرایی در ابزار شناخته میشود ،استفاده شده است ).(Flick, 2018
همچنین برای انجام مصاحبهها و کدگذاری اسناد و مصاحبهها پروتکل مشخص و یکسانی تدوین و
مورد استفاده قرار گرفته است؛ ضمن آنکه مصاحبههای انجام شده از وحدت رویه و شفافیت الزم
برخوردار بوده و رعایت امانتداری در ثبت اظهارات مصاحبهشوندگان انجام شده است .با توجه به قید
لزوم تطبیق متون و مصاحبه ها در خصوص مقوالت جهت تجزیه و تحلیل و نیز استفاده از پروتکل
مصاحبه و راهنمای کدگذاری ،پایایی تحقیق تا حد زیادی قابل احصاء میباشد .در جدول  ،2لیست
مصاحبهشوندگان نشان داده شده است.
جدول  :2لیست مصاحبهشوندگان تحقیق
کد

مصاحبه شونده

شرکت

حوزه فعالیت شرکت

سابقه فعالیت

1

مسئول فروش سازمانی

همراه اول

خدمات اپراتوری

 10سال

2

مدیر پروژه و مدیر راهبرد

پرداخت اول کیش (جیرینگ)

3

مدیرعامل اسبق

پرداخت اول کیش (جیرینگ)

4

مدیر توسعه کسب وکار

پرداخت اول کیش (جیرینگ)

5

مدیر نوآوری

پرداخت اول کیش (جیرینگ)

6

مدیر بازاریابی

پرداخت اول کیش (جیرینگ)

7

مدیرعامل

هونام تجارت پارس (تلیرکو)

 5سال
خدمات اپراتوری ،مالی و
پرداخت

 10سال
 8سال
 8سال
 4سال

فروش بستر USSD

 12سال

 1بخش اول ) :(Iکد مصاحبهشونده مطابق جدول  ،2از شماره  1تا .10
بخش دوم ) :(PHنهادهای فیزیکی شامل  -1دولت؛  -2مجلس شورای اسالمی ؛  -3بانک مرکزی؛ -4بانکها؛  -5وزارت ارتباطات؛  -6سازمان تنظیم مقررات؛
 -7صدا و سیما؛  -8اپراتورها؛ PSP -9ها و  -10شرکت شاپرک.
بخش سوم ) :(Hنهادهای سخت شامل  -1سیاستها و  -2قوانین و مقررات و ابالغیهها.
بخش چهارم ) :(Aنحوه اثرگذاری نهادهای فیزیکی و سخت شامل  -1تقویتکننده؛  -2خنثی و  -3محدودکننده.
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کد

مصاحبه شونده

شرکت

حوزه فعالیت شرکت

سابقه فعالیت

8

مدیر توسعه کسب و کار

پرداخت الکترونیک سامان

خدمات پرداخت

 12سال

9

مدیر پروژه

شرکت مپفا

توسعه زیرساخت

 12سال

10

مسئول توسعه کسبوکار

ایرانسل

خدمات اپراتوری

 5سال

 -4یافتهها :سیر تاریخي توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر ایران

توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر ایران از سال  1389تاکنون متأثر از عوامل نهادی متعددی از
قبیل سازمانها و قوانین و مقررات بوده است .باتوجه به ماهیت این فناوری که بر بستر شبکه GSM
ارتباطات مورد نیاز را بین تلفن همراه و شبکه اپراتور برقرار میکند ،اپراتور تلفن همراه ،بهعنوان
بازیگر اصلی و مرجع ارائه این فناوری به مشتریان محسوب میگردد (مصاحبهشونده  .)3در ایران در
حال حاضر ،چهار اپراتور تلفن همراه با نامهای تجاری همراهاول ،ایرانسل ،رایتل و تلهکیش مشغول به
فعالیت هستند که سهم عمده بازار ،بالغ بر  96درصد ،در اختیار دو اپراتور همراهاول و ایرانسل
میباشد ( .)0بنابرین ارائه انواع خدمات موبایلی به مشتریان توسط کسبوکارهایی از قبیل بانکها و
PSPها ،میبایست عمدت ًا از بسترهای دو اپراتور همراهاول و ایرانسل بهطور همزمان ارائه شود تا بتواند
پوشش مناسبی از مشتریان و مخاطبین را بههمراه داشته باشد (مصاحبهشونده  2و .)10

شکل  :1سهم بازار اپراتورهای تلفنهمراه در مهر ( 1399منبع :سازمان تنظیم مقررات)1

در ادامه به سیر تحوالت توسعه و کاربرد  USSDدر ایران در بازه زمانی  1389تا ( 1399کل
دوره معرفی این فناوری تاکنون) طی چهار دوره پرداخته شده است .مبنای این تقسیمبندی براساس
مطالعات و مشاهدات پژوهشگران و نظرات خبرگان نسبت به چگونگی روند توسعه و کاربرد فناوری
 1قابل دسترس در:

https://opendata.cra.ir/Dashboard/ce0e0622-45de-4664-819a-8f6427d2f658?e=false&vo=viewonly
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 USSDدر ایران طی  10سال گذشته صورت گرفته است .در ابتدا ،ورود به بازار این فناوری مورد
بررسی قرار میگیرد که شامل رویدادها و وقایع مهم در زمان معرفی فناوری است (دوره اول) .سپس
به بررسی دوره توسعه کسبوکار و رشد این فناوری از زمان ورود بانکها و PSPها به بازار این فناوری
پرداخته میشود؛ در این دوره فناوری دچار چالشهای جدی و محدودیتهای قابل توجهی نشده است
(دوره دوم) .پس از آن ،دوره محدودیتها و چالشها ارائه و تحلیل میگردد (دوره سوم) .دوره چهارم
نیز از آخرین اعمال محدودیت تا پایان دوره مورد بررسی در پژوهش است که کاربرد و توسعه فناوری
به ثبات رسیده و به دلیل جایگزینهای فناورانه بهتر (اینترنت بر بستر تلفن همراه) رونق سابق را
ندارد .این چهار دوره براساس شناسایی رویدادهای کلیدی و تأثیرگذار که عاملیت تغییر در توسعه و
کاربرد فناوری داشتهاند ،تعریف شده و در ادامه ،هر یک بهصورت جداگانه مورد تحلیل قرار میگیرد.
 -4-1دوره اول :ورود به بازار ( 1389تا )1390

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در سالهای  1384تا  ،1389دسترسی به ارتباطات از راه دور را
در سطح وسیعی از کشور برای مردم فراهم آورد .اگرچه این دسترسی به ارتباطات از راه دور با فاصله
زمانی چندین ساله اتفاق افتاد؛ اما روند رشد صنعت مخابرات را درپی داشت (میرشاهوالیتی و
نظریزاده .)1399 ،از طرفی ،صنعت مخابرات ایران با یک شکاف فناوری روبهرو بود که این موضوع به
نوبه خود یکی از عوامل مهم در عرصه سیاستگذاری و حاکمیت الکترونیک جهت ارتقا و بهبود
خدمترسانی به شمار میرود (قاضینوری و همکاران .)1398 ،در سال  1389بهرهبرداری از نسل سوم
اینترنت پهنباند بر بستر شبکه تلفن همراه در ایران پس از تأخیر چند ساله نسبت به سایر کشورهای
دنیا ،با ورود رایتل به بازار تلفن همراه با اخذ انحصار دو ساله آغاز شد (ایسنا.)1399 ،
در این سال ،شرکت پرداخت الکترونیک سامان برای اولین بار از خدمات مبتنی بر فناوری
 USSDبا عنوان "همراه  "24رونمایی کرد (دنیای اقتصاد .)1389 ،پس از آن ،طرح کیفپول موبایلی
همراهاول بر بستر  USSDتحت نام ثبتی شرکت پرداخت اول کیش با برند جیرینگ در یازدهمین
نمایشگاه ایران تلکام  2010رسماً معرفی شد (همراه اول .)1389 ،خدمات کیفپول الکترونیکی
جیرینگ بهدلیل ورود به حوزههای خدمات پرداخت که تحت نظارت بانک مرکزی و شبکه بانکی بود،
با محدویتهای مقرراتی بانک مرکزی و عدم اعطای مجوز مواجه شد (حسنزاده و همکاران.)1390 ،
در بررسی به عمل آمده درخصوص مجوز کیفپول الکترونیک ،مشخص شد که الگوی صدور و راهبری
کیفپول الکترونیک در سال  1387با عنوان اختصاری کیپا ،طی بخشنامه  1468به بانکها ابالغ شده
و پیشبرد هرگونه طرح کیفپول به شرط اخذ مجوز بانک و در چارچوب سند مذکور مجاز بوده است.
همراهاول برای ورود به بازار مالی ،طرح جیرینگ را متوقف نکرد .همزمان با فعالیت جیرینگ در
بازار ،طرح دولت برای پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال  1389و  1390آغاز شد و در
ال کارت بانکی نداشتند ،دسترسی به کارت بانکی پیدا
نتیجه ،بخش عمده جامعه مشتریانی که قب ً
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کردند .این روند باعث شد ارائه خدمات کیفپول الکترونیکی جیرینگ به مشتریان فاقد حساب بانکی،
تحت تأثیر خدمات کارت بانکی قرار گیرد و این تغییر پارادایم در طول زمان باعث از دست رفتن
مزیت رقابتی کیفپول جیرینگ در بازار شد (مصاحبهشونده  4 ،3 ،2و .)7
یکی از موارد پُر اهمیت ارائه خدمات در شبکه بانکی و پرداخت ،رعایت الزامات و پروتکلهای
امنیتی است .تبادل اطالعات بر بستر فناوری  ،USSDباتوجه به ماهیت فنی آن ،بهصورت رمز شده
نبوده و این امر ،مغایر با الزامات امنیتی شبکه بانکی و پرداخت است .بنابراین ،این فناوری سازگاری
الزم با خدمات پرداخت را ندارد؛ خدمات پرداخت از طریق  USSDکه در ابتدا توسط شرکت پرداخت
الکترونیک سامان به بازار معرفی شده بود ،به این صورت ارائه میشد که ابتدا مشتریان میبایست در
یک بستر اینترنت ثبتنام کرده و سپس با استفاده از کارت بانکی ثبتنام شده خود میتوانستند از
خدمات  USSDاستفاده کنند .در آن مقطع دسترسی گستردهای به اینترنت وجود نداشت و این
فرایند برای مشتریان کمی پیچیده و سخت بود و موجب شده بود استقبال زیادی از آن نشود
(مصاحبهشونده  3و  .)10با این حال ،بهدلیل وجود کانالهای جداگانه تبادل اطالعات ثبتنام (بستر
اینترنت) و تبادل اطالعات تراکنش (بستر  ،)USSDقابلیت اطمینان باالیی از نظر امنیتی ایجاد کرده
بود و بهعنوان تنها روش مورد تأیید بانک مرکزی معرفی شده بود .پس از ورود سایر PSPها و بانکها
به بازار این فناوری ،فرایند ارائه خدمات بر این بستر تغییر کرد و دیگر نیازی به ثبتنام بر بستر
اینترنت وجود نداشت و توانست رشد قابل توجه خود در بازار را آغاز نماید (مصاحبهشونده  3و .)8
تا قبل از ورود این فناوری ،مشترکین اپراتورها برای خرید پینشارژ 1الکترونیکی میبایست مبلغی
بیشتر از اعتبار را بابت سود فروشندگان فیزیکی پرداخت میکردند که این مبلغ گاهی تا  10الی 20
درصد اعتبار شارژ را شامل میشد؛ اما از طریق  USSDهمان مبلغ اعتبار شارژ را بدون هیچ مبلغ
اضافهای بهسادگی و تنها با شمارهگیری کدهای ستاره و مربع ،دریافت میکردند (مصاحبهشونده 5 ،3
و  )10که این موضوع توانست مزیت اقتصادی قابلتوجهی برای مشترکین تلفن همراه ایجاد کند.
همچنین این فناوری هزینه توزیع پینهای فیزیکی اپراتورها را کاهش داد و صرفه اقتصادی
قابلتوجهی برای اپراتورها ایجاد کرد (مصاحبهشونده  4 ،1و .)10
فناوری  USSDدر اوایل ورود به بازار ،صرفاً با زبان انگلیسی کار میکرد و این باعث شده بود که
برخی از افراد نتوانند با این فناوری بهراحتی کار کنند .این مشکل با بهبودهایی که در زیرساختهای
اپراتوری صورت گرفت ،برطرف شد و استفاده از این فناوری برای عموم مردم بسیار تسهیل گردید
(مصاحبهشونده  4 ،2و  .)9در ابتدا برخی از کاربران به جای اعداد روی منوها ،متن مقابل اعداد را
ارسال میکردند که بهتدریج با آموزشهایی که به آنها داده شد ،این مشکالت نیز رفع گردید
(مصاحبهشونده  .)4همچنین باتوجه به عدم گستردگی کارت بانکی و عدم فعالسازی رمز دوم توسط
Pin Top Up
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بخش زیادی از م شتریان ،ارائه خدمات بر این بستر با مشکالتی همراه بود و تالشهای بازاریابی و
اطالعرسانی ،عمدتاً متوجه این بود که مشتریان چگونه رمز دوم بانکی خود را فعال کنند
(مصاحبهشونده  .)4عالوه بر آن ،کسبوکارها برای بهرهبرداری از این فناوری میبایست از پروتکلهای
مشخصی تبعیت میکردند که با برخی محدودیتها همراه بود؛ اما بهتدریج ،محدودیتها برطرف شد و
کسبوکارهای این حوزه با بهکارگیری پروتکلهای استاندارد توانستند ارائه خدمات خود را بر این
بستر گسترش دهند (مصاحبهشونده  8 ،5 ،3و .)9
 -4-2دوره دوم :توسعه کسبوکار ( 1391تا )1393

کدهای  USSDبانکها و PSPها طی سالهای  1391تا  1393در نمایشگاهها و رویدادهای مهم
حوزه خدمات پرداخت و بانکی بهصورت گسترده رونمایی گردید .جیرینگ برای مقابله با چالشهای
کیفپول و انطباق با تغییرات شرایط محیطی بازار ،تمرکز بیشتر خود را به فروش دسترسی خدمات
 USSDبه بانکها و PSPها معطوف کرد .راهاندازی خدمات همبانک و جیرینگکارت از طریق
جیرینگ به نمایندگی از همراهاول و همراهی ایرانسل در توسعه کسبوکار  ،USSDروند توسعه بازار
این فناوری را سرعت بخشید .در مدل کسبوکار جیرینگ قراردادهای فروش کدهای  USSDبرای
بانکها صرفاً شامل اجارههای سالیانه بود؛ اما برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت ،غیر از
اجاره ،شامل حدود  80درصد از کارمزد تراکنشهای شاپرکی نیز میشد (ایبنا .)1397 ،این موضوع
سبب شد در سالهای بعد میان اپراتور و شبکه بانکی و پرداخت ،اختالفاتی نیز بهوجود آید.
تبلیغات کدهای سه رقمی در رسانههای مختلف تبدیل به یک برنامه مداوم برای کسبوکارهای
فعال در حوزه خدمات مالی و پرداخت شد .فروش شارژ بر بستر  USSDبهدلیل سادگی و سرعت
دسترسی ،با استقبال زیاد کاربران مواجه شد که برای PSPها عالوه بر کارمزد تراکنش شاپرکی،
کارمزد فروش این محصول از نظر درآمدزایی جذابیت باالیی داشت .دستاوردهای مالی و درآمدی این
فناوری ،باعث ترغیب ورود کسبوکارهای جدیدتر به این حوزه و تالش برای درآمدزایی بیشتر شد.
رقابت PSPها برای درآمدزایی بیشتر و افزایش تعداد تراکنشها بر بستر  USSDبا هزینههای باالی
تبلیغاتی همراه بود (مصاحبهشونده  7 ،4و .)10
گستردگی استفاده از فناوری و حجم تقاضا در اوایل آنقدر زیاد بود که زیرساختهای اپراتورها
پاسخگوی نیازهای بازار نبود .با افزایش تعداد کاربران و تبلیغات تلویزیونی که منجر به افزایش تقاضا و
تراکنشهای همزمان میشد ،اپراتورها نیز زیرساخت های خود را توسعه دادند و سطح باالتری از
خدماتدهی را ایجاد کردند (مصاحبهشونده  8 ،4 ،3و  .)9توسعه روزافزون کسبوکار  USSDو
استقبال گسترده مشتریان ،باعث شد برخی از کسب وکارها که خارج از شبکه پرداخت کشور بودند،
ترغیب به سرمایهگذاری در این بازار شوند و حتی این رقابت سنگین باعث افزایش قیمتهای تبلیغات
در رسانهها شد (مصاحبهشونده  7 ،4و .)8
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در اوایل توسعه کسبوکار و ورود این فناوری به بازار ،چالشی از نظر نحوه قیمتگذاری اپراتورها
وجود نداشت و قیمت های تعیین شده توسط اپراتورها ،باتوجه به درآمدزایی این بستر ،مخصوص ًا برای
شرکتهای  PSPصرفه اقتصادی الزم را داشت؛ اما بهتدریج با افزایش استقبال از این فناوری و افزایش
درآمدزایی آن ،اپراتورها نیز قیمتهای خود را افزایش دادند و این موضوع باعث چالشهای جدی بین
اپراتور و شبکه بانکی شد (مصاحبهشونده  .)6با توسعه بیش تر بازار و افزایش سهم چند بازیگر اول در
ارائه خدمات بر بستر  ،USSDقیمت این فناوری برای رقابت سایر بازیگران بهگونهای بود که صرفه
اقتصادی الزم را ایجاد نمیکرد و برخی از کسبوکارها و بانکها بهدلیل قیمتهای باالی این فناوری،
نمیتوانستند از آن بهرهبرداری کنند (مصاحبهشونده  4 ،3 ،1و .)7
درواقع ،قیمتگذاری کدهای سه رقمی  ،USSDمبتنی بر بهای تمامشده فناوری نبود و مخصوصاً
برای بانکها که درآمدی روی آن نداشتند میتوانست کمتر باشد .نحوه قیمتگذاری اپراتورها ،مبتنی
بر میزان رند بودن کدها و یک طرفه انجام شد و در نتیجه ،این فناوری به برخی از شرکتهای خاص
محدود گردید و در ادامه نیز موجب جبههگیری شبکه بانکی و پرداخت در مقابل اپراتورها شد تا با
شیوههای دیگری با اپراتورها مقابله کنند (مصاحبهشونده  .)3الزامات امنیتی ،ریسکها و مالحظاتی
که در حوزه خدمات مالی و پرداخت وجود داشت ،موجب شد سیاستهای اپراتورها نیز در راستای
استفاده گسترده از این فناوری توسط انواع کسبوکارهای کوچکتر و خارج از شبکه بانکی و پرداخت
مورد استفاده قرار نگیرد (مصاحبهشونده  3و .)9
در این دوره ،عالوهبر گسترش کسبوکارها و رشد بازار ،چالشهایی نیز مطرح بود .خدمات
ماندهگیری که شامل دریافت موجودی کارت بانکی بود ،بهدلیل رایگان بودن از سوی کاربران با
استقبال زیادی مواجه شده بود؛ اما از طرف دیگر ،باتوجه به اینکه کارمزد این خدمات از سوی بانکها
پرداخت میشد ،باعث افزایش هزینه بانکها شده بود .در این راستا اولین اقدام نظارتی و سیاستی بر
فناوری  USSDبا ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در سال  1393صورت پذیرفت که براساس آن کارمزد
خدمات ماندهگیری بر روی درگاههای موبایلی معادل  1206ریال تعیین شد و مراجعه مشتریان به این
فناوری جهت استفاده از خدمات دریافت موجودی را تا حد زیادی کاهش داد( .خبرآنالین.)1393 ،
 -3-4دوره سوم :محدودیتها و چالشها ( 1394تا )1397

یکی از مواردی که همواره در این فناوری مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است ،موضوع امنیت آن
است .بسترهای بانکی و ارائهدهنده خدمات پرداخت ،بهدلیل تبادل اطالعات حساس مشتریان مانند
اطالعات کارت بانکی ،رمز کارت و  ...دارای پروتکلهای امنیتی مشخصی هستند تا بتوانند ضمن جلب
اعتماد مشتریان ،ریسک های ناشی از افشای اطالعات را برای کسبوکارهای آن حوزه کاهش دهند.
فناوری  USSDباتوجه به ویژگیهای ذاتی خود ،دادههای بانکی را بهصورت شفاف منتقل میکند که
درصورت شنود این اطالعات ،میتوان اطالعات شماره تماس و سایر اطالعات درحال تبادل را مشاهده
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کرد .این موضوع همواره مورد انتقاد نهادهای ناظر و قانونگذار قرار گرفت و منجر به محدودیتهای
بسیاری نیز گردید.
از اواسط سال  1394به بعد مالحظات مرتبط با امنیت این فناوری در شبکه بانکی کشور مطرح
گردید که این موضوع در ادامه روند توسعه و کاربرد این فناوری باعث اعمال برخی موانع قانونی شد.
در مهر ماه  1394شرکت شاپرک اولین محدودیتهای جدی ارائه خدمات پرداخت بر بستر  USSDرا
به شرکتهای PSPابالغ کرد .براساس این محدودیتها ،دریافت موجودی (ماندهگیری) از تاریخ 15
مهر ماه  1394بهطور کامل ممنوع شد؛ اما دریافت موجودی از طریق کدهای  USSDهر بانک برای
دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار ماند (مصاحبهشونده  8و  .)10این محدودیتها درحالی رخ
داد که برخی کسب وکارهای جدید وارد عرصه رقابت در این بازار شده بودند و این محدودیتها موجب
نگرانی آنها نسبت به ادامه کسبوکارشان شد .از طرفی ،امنیت فناوری  USSDصرفاً به مسیرهای
ارتباطی آن و عدم رعایت پروتکلهای امنسازی اطالعات در تراکنشهای مالی ،نبود .ورود
کسبوکارهای خارج از نظارت بانک مرکزی به بازار نیز دغدغهای بود که از سوی مدیران بانک مرکزی
مطرح میشد .بدین ترتیب ،این موضوع مهم در حوزه خدمات پرداخت همراه قابل توجه بود که
محدودیتهای دیگری را نیز در پی داشت.
در فروردین  ،1395ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر توقف روش فعلی خدمات بانکی و مالی بر بستر
 USSDو شروع هشدارها و اعمال محدودیتهای بانک مرکزی بر روی این فناوری ،استفاده از USSD
را با ابهام مواجه کرد .اگرچه بررسیها نشان میدهد که رخداد امنیتی نامطلوبی در طول سالهای
استفاده از این فناوری گزارش نشده است (مصاحبهشونده )4؛ اما با این حال ،خبرهای متعددی در
رسانهها و از سوی نهادهای قانونگذار مبنی بر عدم امنیت این بستر مطرح شد که منجر به افزایش
ریسک بهرهبرداری از این فناوری توسط سایر کسبوکارها گردید (مصاحبهشونده .)8
در مهر ماه  ،1395بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت بسترهای تراکنش کارتی از جمله
 ،USSDاز سامانهای به نام پیوند رونمایی کرد که در آن از توکن به جای روش فعلی استفاده میشد؛
اما با توجه به عدم همکاری شرکتهای  PSPدر به اشتراکگذاری دادههای مشتریان خود جهت
تجمیع دادهها در سامانه پیوند ،عمالً این سامانه نتوانست امنیت فناوری  USSDرا بهطور کامل
تضمین نماید (مصاحبهشونده  3و  .)9نهایتا در بهمن ماه  ،1396بانک مرکزی اعالم کرد "کلیه

تراکنشهای فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت ،صرف ًا برای تراکنشهای
پرداخت قبوض عمومی (نظیر قبوض آب ،برق ،گاز و تلفن شهری) مجاز است و تراکنشهای مربوط به
خرید شارژ و یا قبوض ویژه در شبکههای شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش نخواهد شد ".با این
ابالغیه ،حجم باالیی از تراکنشهای موبایلی از بستر  USSDحذف میگردید و این درحالی بود که در
آن مقطع استفاده گستردهای از این بستر میشد .اگرچه خدمات پرداخت بر بستر فناوری USSD
همچنان ادامه یافت؛ اما در تاریخ  1397/03/20با ابالغ بانک مرکزی به شبکه بانکی ،کارمزد تراکنش
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حذف شد و در نتیجه ،درآمدهای این بستر برای کسبوکارها و استقبال آنها برای استفاده از این
فناوری کاهش یافت.
 -4-4دوره چهارم :ثبات همراه با رکود (پس از )1397

پس از چالشهای فراوان و ایجاد محدودیتهای متعدد اعمال شده از سوی نهادهای قانونی حوزه
خدمات بانکی و پرداخت ،این فناوری در ادامه روند خود محدوده مشخصی را طی کرد .مسیری که
صرف ًا به برخی خدمات مشخص ازجمله خرید شارژ ،بسته اینترنت و پرداخت انواع قبوض محدود شد و
بسیاری از کدهای دستوری باتوجه به محدودیتهای ایجاد شده ،از بازار رقابت خارج شدند .از طرفی،
محدودیتهای اعمال شده بر روی این فناوری و چالشهایی که محور اصلی آن ،موضوع امنیت این
فناوری را نشانه رفته بود ،باعث شد ریسک ورود کسب وکارهای جدید به این بازار افزایش یافته و
تمرکز کسبوکارها به سمت اپلیکیشنهای موبایلی معطوف گردد (مصاحبهشونده  2و  .)7توسعه
دسترسی به اینترنت پهنباند نسل چهارم که در سالهای  1397و  1398به بیش از  80درصد و در
سال  1399به  90درصد رسیده بود ،سبب رونق بیشتر اپلیکیشنهای موبایلی گردید .همچنین
حذف کارمزد تراکنش بر بستر  ،USSDمزایای اقتصادی این فناوری را تقلیل داد و صرفه اقتصادی
این بستر برای توسعه بیشتر آن در بازار از دست رفت (مصاحبهشونده  .)1شرکتهای  PSPکه از قبل
مشتریان خود را روی این بستر داشتند ،به همان بسنده کردند و در صدد هدایت مشتریان به سمت
اپلیکیشنهای اختصاصی خود بودند (مصاحبهشونده  8 ،6و .)10
ارائه خدمات بر بستر تلفن همراه از طریق اپلیکیشنها ،بازار جدیدی بود که در مقابل فناوری
 USSDقرار گرفت و بهتدریج توسعه یافت .بنابراین ،تنوع ارائه خدمات برای مشتریان از یک سو و
مالکیت بستر ارائه خدمات (اپلیکیشن اختصاصی) برای کسبوکارها از سوی دیگر ،از مزیتهای نسبی
در مقابل این فناوری درنظر گرفته میشود (مصاحبهشونده  6 ،4 ،2و  .)10قیمتگذاری اپراتورها نیز
بهتدریج در سالهای اخیر کاهش یافت؛ اما باز هم نتوانست موجب ترغیب کسبوکارها برای استفاده
بیشتر از این فناوری گردد (مصاحبهشونده  .)4در پایان سال  1397و با رفع برخی ابهامات و تثبیت
فضای کسبوکار ،یک محصول جدید اپراتوری به نام بسته اینترنت وارد بازار گردید و باعث شد این
فناوری از نظر اقتصادی کمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد (مصاحبهشونده .)2
باتوجه به کلیه تغییرات ذکر شده و تغییر جهت فعالیتهای تبلیغاتی به سمت اپلیکیشنهای
موبایلی ،درحال حاضر فعالیت تبلیغات چندانی برای این فناوری انجام نمیشود؛ اما همچنان USSD
جذابیت خود را برای مشتریان حفظ کرده و بسیاری از مردم علیرغم داشتن تلفن همراه هوشمند،
برای خرید شارژ سیم کارت خود از  USSDاستفاده میکنند (مصاحبهشونده  .)10همچنین قابل
توجه است که علیرغم چالشهای امنیتی که برای این فناوری مطرح شد و آنچه از بررسی روندها،
رویدادها و نظرات خبرگان می توان دریافت همچنان این فناوری با حفظ مزیتهای نسبی خود از
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جمله سهولت استفاده و رایگان بودن ،مورد استقبال کاربران قرار دارد و برای بسیاری از کاربران جذاب
و قابل اعتماد است (مصاحبهشونده  5 ،4 ،3 ،2و  .)8حتی برخی از فعاالن حوزه خدمات پرداخت
الکترونیک ،معتقدند که این فناوری در صورت تغییر در مدلهای کسبوکاری و رفع برخی از
محدودیتها میتواند دوران رشد جدیدی را آغاز کند (مصاحبهشونده .)8
 -5بحث در خصوص یافتهها :تأثیر نهادهای فیزیکي و سخت بر توسعه و کاربرد فناوری
USSD

همانطور که پیشتر بیان شد ،توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر ایران از سال  1389تاکنون
متأثر از عوامل نهادی متعددی از قبیل سازمانها و قوانین و مقررات بوده است .در این پژوهش ،سیر
تاریخی این فناوری در ایران به چهار دوره تقسیم شده است و در هر دوره ،مجموع وقایع و رویدادهای
مهم با تأکید بر رویکرد نهادی که عاملیت تغییر در توسعه و کاربرد فناوری را داشته است ،شناسایی و
مورد بحث قرار گرفته است.
 -1-5نهادهای فیزیکی

دوره اول :رایتل با اخذ انحصار دو ساله ،به بهرهبرداری از نسل سوم اینترنت پهنباند بر بستر
شبکه تلفن همراه پرداخت و پس از رفع انحصار آن ،اپراتورهای ایرانسل و همراهاول ،اقدام به توسعه
زیرساختهای نسل سوم شبکه تلفن همراه در شهرهای بزرگ از جمله تهران ،مشهد و شیراز کردند
(ایسنا1399 ،؛ دنیای اقتصاد .)1393 ،همزمان با عرضه اینترنت نسل چهارم به بازار ،اپراتورها
زیرساختهای شبکه خود را به منظور پوشش وسیع نسلهای پیشرفته اینترنت پرسرعت تلفن همراه
در کشور توسعه دادند .در سال  1389برای نخستینبار ،خدمات مبتنی بر فناوری  USSDبا عنوان
"همراه  "24توسط شرکت پرداخت الکترونیک سامان با همکاری اپراتورهای تلفن همراه ایرانسل ،تالیا
و تلهکیش (در منطقه آزاد کیش) معرفی شد (دنیای اقتصاد .)1389 ،پس از آن ،طرح کیفپول
موبایلی همراهاول بر بستر  USSDبا برند جیرینگ رسماً مطرح گردید .این سامانه به دلیل ایجاد
قابلیت اطمینان باال از نظر امنیتی ،مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته بود .با تغییر فرایند ارائه
خدمات بر بستر  USSDبه دلیل ورود سایر PSPها و بانکها و عدم نیاز به ثبتنام اینترنتی ،بانک
مرکزی موافقت خود مبنی بر ارائه خدمات بانکی بر این بستر از طریق شرکتهای  PSPدارای مجوز
خدمات پرداخت ،اعالم نمود .بدین ترتیب ،رشد فناوری  USSDدر بازار آغاز گردید (مصاحبهشونده 3
و .)8
دوره دوم :در این دوره ،جیرینگ به فروش دسترسی خدمات  USSDبه بانکها و PSPها روی
آورد تا از این طریق بتواند با چالشهای کیفپول و انطباق با تغییرات شرایط محیطی بازار مقابله کند.
کدهای اختصاصی بانکها تحت عنوان همبانک و کدهای اختصاصی PSPها تحت عنوان
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جیرینگکارت از طریق جیرینگ در سالهای  1391تا  1392موجب تسریع روند توسعه بازار این
فناوری شد .دستاوردهای مالی و درآمدی این فناوری ،انگیزهای برای ورود کسبوکارهای جدیدتر به
این حوزه بود (مصاحبهشونده  4و  .)7افزایش حجم تقاضا و تراکنشهای همزمان در اثر باال رفتن
تعداد کاربران و تبلیغات تلویزیونی موجبات توسعه زیرساختهای اپراتورها را فراهم آورد و سطح
باالتری از خدماتدهی شکل گرفت؛ اما به تدریج سبب افزایش قیمتهای اپراتورها گردید (مصاحبه-
شونده  .)6بدین ترتیب ،قیمت این فناوری صرفه اقتصادی الزم را برای کسبوکارهای جدید و بانکها
ایجاد نمیکرد و سبب محدود شدن این فناوری به بعضی از شرکتهای خاص شد (مصاحبهشونده ،1
 4 ،3و  .)7ه مچنین ،به دلیل وجود برخی الزامات امنیتی در حوزه خدمات مالی و پرداخت ،اپراتورها
سیاستهای خود را به نحوی اتخاذ کرده بودند که کسبوکارهای کوچکتر و خارج از شبکه بانکی و
پرداخت نتوانند به راحتی از این فناوری بهطور گسترده بهرهبرداری نمایند.
دوره سوم :بانک مرکزی با رونمایی از سامانه پیوند به دنبال ارتقا سطح امنیت بسترهای تراکنش
کارتی از جمله  USSDبود؛ اما شرکتهای  PSPهمکاری الزم جهت تجمیع دادههای مشتریان خود
در این سامانه نکردند .در نتیجه امنیت فناوری  USSDتوسط این سامانه صورت نگرفت
(مصاحبهشونده  3و  .) 9با توجه به این که بخش زیادی از کاربران در نقاط مختلف کشور ،از USSD
بهعنوان تنها راه دسترسی به خدمات پرداخت موبایلی استفاده میکردند ،این خود دلیل مهمی برای
عدم امکان قطع کامل این فناوری بود و سبب شد مخالفتهایی در سایر نهادهای قانونی و دولت با
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع استفاده از فناوری  USSDدر تراکنشهای خرید شارژ ،پرداخت
قبض و سایر تراکنشهای موبایلی به جز پرداخت قبوض عمومی ،صورت بگیرد (مصاحبه شونده  4و
 .)8سرانجام در تاریخ  1396/11/14و تنها یک روز مانده به ضربالعجل بانک مرکزی ،وزیر ارتباطات
در حساب توئیتر خود از توافق با رئیس کل بانک مرکزی جهت عدم قطع شدن  USSDخبر داد .پس
از این توافق ضمنی ،خدمات پرداخت بر بستر فناوری  USSDهمچنان ادامه یافت.
دوره چهارم :محدودیتهای ایجاد شده در خصوص امنیت فناوری  ،USSDکسبوکارها را به
سمت اپلیکیشنهای موبایلی سوق داد (مصاحبهشونده  2و  .)7شرکتهای  PSPبرای از دست ندادن
حداقل مشتریان ،آنها را به سمت اپلیکیشنهای اختصاصی خود هدایت کردند .بنابراین ،ارائه خدمات
بر بستر تلفن همراه از طریق اپلیکیشنها به تدریج توسعه یافت و در مقابل فناوری  USSDقرار گرفت
(مصاحبهشونده  6 ،4 ،2و  .)10در ادامه ،کاهش قیمتگذاری اپراتورها نیز نتوانست توجه کسبوکارها
را جلب نماید .در پایان سال  1397فضای بازار اندکی به ثبات رسید و اپراتورها به ارائه بستههای
اینترنتی پرداختند و این امر سبب شد از نظر اقتصادی ،به فناوری  USSDتوجه بیشتری شود.
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 -2-5نهادهای سخت

دوره اول :طرح کیفپول الکترونیکی جیرینگ ،به دلیل ارائه خدمات در حوزه پرداخت مشمول
محدودیتهای مقرراتی بانک مرکزی و عدم اعطای مجوزگردید (حسنزاده و همکاران .)1390 ،در
تیرماه  ،1390دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
گزارشی تحت عنوان "بررسی خدمات مالی همراه در کشور" منتشر نمود که فعالیت جیرینگ و
اپراتورهای تلفن همراه در حوزه خدمات مالی و پرداخت را منوط به اخذ مجوز بانک کرد .مطابق این
گزارش ،سامانه همراه  ،24تنها بستر مورد تأیید بانک مرکزی معرفی شده بود و اجرای طرح جیرینگ،
نوعی مداخله در سیستم بانکی به شمار میرفت که عالوه بر افزایش حجم پول ،سبب ایجاد سامانه
بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی میگردید .در سال  1387با ابالغ بخشنامه  1468به بانکها،
پیشبرد طرحهای کیفپول الکترونیک به شرط اخذ مجوز بانک امکانپذیر گردید .در سال 1392
پروژه ای با نام اختصاری سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) به منظور ایجاد بستری برای نظارت
بر کیفپولهای الکترونیک موبایلی ،مطرح و اقدامات مشخصی برای اجرایی شدن آن نیز تعریف شد.
همزمان با ادامه طرح جیرینگ توسط همراهاول ،پرداخت یارانه نقدی به مردم در دستور کار دولت
قرار گرفت که با گسترش دسترسی مردم به کارت بانکی ،مزیت رقابتی کیفپول جیرینگ در بازار از
دست رفت (مصاحبهشونده  4 ،3 ،2و .)7
دوره دوم :در این دوره ،رایگان بودن خدمات ماندهگیری خصوصاً دریافت موجودی کارت منجر
به استقبال کاربران زیادی گردید؛ اما به دلیل پرداخت کارمزد این خدمات توسط بانکها ،افزایش
هزینه بانکها را به دنبال داشت .در سال  ،1393این خدمات از سوی نهاد نظارتی ،مشمول کارمزد
شد و تراکنشهای این خدمات کاهش یافت.
دوره سوم :مالحظات امنیتی فناوری  USSDباعث ایجاد محدودیتهایی در روند توسعه و
کاربرد این فناوری گردید .در سال  ،1394اولین محدودیتهای جدی ارائه خدمات پرداخت بر بستر
 USSDمبنی بر ممنوعیت هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایلی و دریافت موجودی کارت ،توسط
شاپرک به شرکتهای  PSPابالغ شد؛ اما دریافت موجودی از طریق کدهای  USSDهر بانک برای
دارنده حساب همان بانک امکانپذیر بود (خبرآنالین .)1394 ،بنابراین ،کاربرد این فناوری محدود به
خدماتی از قبیل پرداخت انواع قبوض اپراتوری و خدماتی ،شامل فروش شارژ و بسته اینترنت شد
(مصاحبهشونده  8و  .)10در سال  ،1395اعمال محدودیتها و هشدارهای بانک مرکزی در خصوص
فناوری  USSDطی بخشنامه مورخ  ،1395/01/16باعث ایجاد ابهام در استفاده از فناوری USSD
گردید .با راهاندازی سامانه پیوند ،بستر  USSDبرای تراکنشهای ماندهگیری طی ابالغیه شاپرک در
تاریخ  1395/10/11مجدد ًا مورد استفاده قرار گرفت .در سال  ،1396بانک مرکزی طی ابالغیهای،
ممنوعیت استفاده از فناوری  USSDدر تراکنشهای خرید شارژ ،پرداخت قبض و سایر تراکنشهای
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موبایلی به جز پرداخت قبوض عمومی (مانند قبوض آب ،برق ،گاز و تلفن شهری) را اعالم کرد .در
سال  ،1397با حذف کارمزد تراکنش طی ابالغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی ،استقبال کسبوکارها و
درآمد آنها از طریق این بستر کاهش یافت .در این دوره ،سیاستهای دولت در قبال این فناوری از
نوع حمایتی بوده و نهادهای دولتی خود نیز برای ارائه خدمات به عموم مردم از این فناوری استفاده
میکردند (مصاحبه شونده  4و )6؛ اما در مجموع با توجه به موارد ذکر شده میتوان دریافت که قوانین
محدودکننده بانک مرکزی تأثیر قابل توجهی بر کاربرد این فناوری داشته و جهتگیری کاربردهای
این فناوری به سمت خدمات اپراتوری بسیار تحت تأثیر اقدامات محدودکننده مقرراتی بانک مرکزی
بوده است (مصاحبهشونده .)3
دوره چهارم :مزایای اقتصادی  USSDبا حذف کارمزد تراکنش بر بستر این فناوری کاهش
یافت .و دیگر صرفه اقتصادی برای توسعه بیشتر آن در بازار وجود نداشت (مصاحبهشونده  .)1در
مجموع میتوان گفت روندهای فعلی و محدودیتهای اعمال شده بر فناوری  ،USSDتوان رقابتی این
فناوری را در مقابل اپلیکیشنها کاهش داده؛ اما نمیتوان جایگزینی مطلقی برای آن متصور بود
(مصاحبهشونده .)4
بنابراین ،فناوری  USSDدر سالهای ابتدایی ورود به بازار از جذابیتها و مزایای بسیاری برای
کاربران و همچنین کسب وکارها برخوردار بود .با مرور تاریخچه این فناوری میتوان دریافت که فضای
تعامل بین شبکه اپراتوری و شبکه بانکی تا سال  1394چالش مهمی را نشان نمیدهد .دورههای ورود
به بازار و توسعه کسبوکار در سالهای ابتدایی ،با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه و فعالیتهای
تبلیغاتی شرکتهای  PSPو بانک ها در این حوزه همراه بود و تعامالت خوبی بین این دو بخش صورت
پذیرفت .اما پس از گذشت زمان و گسترش خدمات بر این بستر ،اپراتورها بهدلیل وابستگی ایجاد شده
به بازیگران شبکه پرداخت الکترونیک در موضع ضعف قرار گرفتند و قدرت چانهزنی کمتری در این
کسبوکار داشتند (مصاحبهشونده  .)4موضوع قیمتگذاری کدهای  USSDو مدلهای تعیین شده در
قراردادهای بین اپراتور با بانکها و PSPها بهتدریج باعث عدم تعامل بین شبکه بانکی و شبکه
اپراتوری شد.
طی سالهای  1394تا  ،1397همانند کشورهای نیجریه ،بنگالدش و اندونزی )(CGAP, 2014
فناوری  USSDبا محدودیتهای گسترده از سوی بانک مرکزی مواجه شد و تا مرز قطع شدن کامل
نیز پیش رفت و حتی پ ای نهادهای دولتی و مجلس را به این موضوع باز کرد .اما در نهایت ،این
اختالفات و چالشها ،پس از اعمال محدودیتهای بانک مرکزی و رفع مشکالت کسبوکاری بین
اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت فروکش کرد (مصاحبهشونده  )5و حمایت نهادهای
دولتی از این فناوری باعث شد که این فناوری از بازار بهطور کامل حذف نگردد (مصاحبهشونده  .)4در
مجموع این اقدامات محدودکننده بانک مرکزی و قوانین و مقرراتی که عمدتاً در حوزه خدمات مالی و
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پرداخت شکل گرفت ،باعث شد که این فناوری در یک محدوده مشخصی از جمله فروش شارژ ،بسته
اینترنت ،پرداخت قبوض و تا حدی پرداخت به خیریهها مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،تاریخچه
فناوری  USSDدر ایران نشان میدهد که در سالهای توسعه این فناوری ،نهادهای فیزیکی و تعیین
سیاستها و قوانین و مقررات (نهادهای سخت) در چگونگی رشد و توسعه کسبوکارهای مرتبط با این
فناوری تأثیر چشمگیری داشته است (جدول .)3
جدول  :3تأثیر نهادهای فیزیکی و سخت در توسعه و کاربرد فناوری  USSDدر ایران (جمعبندی نویسندگان بر
اساس یافتههای تحقیق)
دوره

دوره اول ()1390-1389
دوره دوم ()1393-1391

تصمیمات سیاستی ،تنظیمگری و قوانین (نهاد سخت)

نهاد فیزیکی

نحوه تأثیر

توسعه زیرساختهای اینترنت نسل سوم و چهارم

اپراتورها و دولت

تقویتکننده

همکاری و تعامل مشترک شبکه بانکی با شبکه اپراتوری

اپراتورهاPSP ،ها و
بانکها

تقویتکننده

تجاریسازی مدل کسبوکاری اختصاصی شبکه اپراتور

اپراتورها

محدودکننده

راهاندازی کیفپول الکترونیک بر بستر تلفنهمراه

اپراتور (همراه اول)

خنثی

عدم اعطای مجوز و محدودیتهای مقرراتی برای کیفپول
الکترونیکی جیرینگ

بانک مرکزی

خنثی

طرح دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم

دولت

تقویتکننده

شرط اخذ مجوز بانک برای فعالیت جیرینگ و اپراتورهای تلفن
همراه در حوزه خدمات مالی و پرداخت

مجلس شورای
اسالمی

محدودکننده

فروش کدهای سه رقمی  USSDبه کسبوکارها

اپراتورها

تقویتکننده

تغییر روش  USSDو عدم نیاز به ثبتنام اینترنتی

بانک مرکزی و
PSPها

تقویتکننده

رفع برخی مشکالت عملکردی جهت استفاده کاربران

اپراتورها

خنثی

تالش جهت آموزش کاربران در استفاده از فناوری

اپراتورهاPSP ،ها و
بانکها

خنثی

استانداردسازی پروتکلهای فنی

اپراتورها

تقویتکننده

تبلیغات گسترده کدهای سه رقمی USSD

PSPها و بانکها

تقویتکننده

ایجاد قابلیت کدهای میانبر جهت استفاده سریعتر کاربران

PSPها و بانکها

تقویتکننده

صرفه اقتصادی و افزایش درآمد برای کسبوکارها

بانک مرکزی و
اپراتورها

تقویتکننده

توسعه زیرساختهای اپراتوری جهت افزایش سطح خدمات

اپراتورها

تقویتکننده

ورود کسبوکارهای جدید به بازار و افزایش رقابت

PSPها

تقویتکننده

افزایش هزینههای تبلیغاتی درنتیجه افزایش رقابت در بازار

PSPها و صدا و
سیما

محدودکننده
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دوره

تصمیمات سیاستی ،تنظیمگری و قوانین (نهاد سخت)

نهاد فیزیکی

نحوه تأثیر

افزایش قیمت فروش کدهای سه رقمی USSD
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 -6نتیجهگیری و پیشنهادات

فناوری  USSDباتوجه به نوع ارائه آن در بازار و ماهیت کاربردی آن دارای دو وجه مالی و
اپراتوری است .از یک طرف نهادهای فیزیکی مرتبط با این فناوری عمدت ًا شامل شرکتهای حوزه
خدمات پرداخت و خدمات اپراتوری بوده و از طرف دیگر حوزههای قانونگذاری و تنظیم قوانین و
مقررات نیز د ر دو گروه خدمات اپراتوری و خدمات مالی و پرداخت خالصه میشود که بخش خدمات
مالی و بانکی بر عهده بانک مرکزی بوده و بخش خدمات اپراتوری بر عهده سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی کشور میباشد .همچنین در تاریخچه این فناوری مشاهده شد که عالوه بر این دو
نهاد قانونگذار که بهطور مستقیم بر روی این فناوری تأثیرگذار هستند ،قوانین ،مقررات و سیاستهای
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دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نیز بهصورت غیرمستقیم میتواند فعالیتهای مرتبط با این فناوری را
تحت تأثیر قرار دهد (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.)1398 ،
باتوجه به بررسی تاریخی فناوری  ، USSDتعامالت بین دو بخش شبکه اپراتوری و شبکه بانکی،
به دو برهه زمانی قابل تقسیم است .در  5سال اول انتشار این فناوری در بازار ( 1389تا )1394
تعامالت مثبت و سازنده این دو بخش ،باعث رشد و رونق کسبوکار و انتشار سریع آن در بازار شد و
پس از آن با بروز برخی اختالفات کسبوکاری این تعامالت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تا حد زیادی
موجب عدم توسعه همه جانبه این خدمات گردید.
همچنین ،دو اپراتور تلفنهمراه ایرانسل و همراهاول ،بهعنوان بازیگران اصلی بازار این فناوری
مطرح هستند و سهم قابل توجهی دارند .این رقابت محدود در بازار ایران تا حد زیادی باعث شده است
که ورود سرمایهگذاران جدید به این بازار نیز با ریسکهایی همراه باشد .بررسی تجربیات سایر کشورها
در حوزه ارائه خدمات بر بستر فناوری  USSDنشان میدهد در بازارهایی که رقابت بیشتری در حوزه
خدمات اپراتوری وجود دارد ،محدودیتهای کم تری از سوی نهادهای نظارتی و حاکمیتی اتفاق افتاده
است ) . (CGAP, 2014در این ارتباط بازار خدمات ارتباطی در ایران نیز باتوجه به منحصر بودن به دو
اپراتور و سهم باالی آن ها از جامعه مشتریان ،امکان رقابت با این دو بازیگر را در فضای رقابتی باز برای
سایر بازیگران بسیار محدود میکند که این خود منجر به ورود نهادهای حاکمیتی در تنظیم بازار شده
است.
درمجموع باتوجه به موارد مذکور و بررسیهای انجام شده میتوان گفت که فناوری  USSDبا
توسعه زیرساختهای اینترنت پرسرعت بر روی شبکههای تلفن همراه و ورود اپلیکیشنها به بازار ارائه
خدمات پرداخت و خدمات اپراتوری ،درحال جایگزینی است؛ اما روند آن بسیار تدریجی بوده و شاید
هیچگاه بهصورت مطلق جایگزین نشود .آنچه مورد تأکید مصاحبهشوندگان قرار دارد این است که
مزیتهای این فناوری همچنان برقرار بوده و میتوان حتی با وجود روشهای جایگزین ،از مزیتها و
قابلیتهای آن بیشتر بهره برد.
در این پژوهش ضمن پرداختن به رویکرد نهادی در توسعه و کاربرد فناوری ،ویژگیها و
کاربردهای فناوری  USSDو نقش نهادهای فیزیکی و سخت در توسعه فناوری  USSDدر پیشینه ،از
طریق بررسی دادههای ثانویه مانند پایگاههای خبری ،اسناد قانونی ،مقاالت ،گزارشها و مصاحبههای
منتشر شده در نشریات و نیز با استفاده از مصاحبههای انجام شده با خبرگان حوزه فناوری ،USSD
عوامل تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد فناوری  USSDبا رویکرد نهادی مورد بررسی قرار گرفت .در انتها،
نوآوری این پژوهش نیز از چند جنبه قابل بحث میباشد .اوالً پژوهشی که به صورت اختصاصی به
جنبههای مدیریتی فناوری کدهای دستوری بپردازد به ندرت در ایران انجام شده و در این راستا،
مقاله حاضر برای پرکردن این شکاف ،به بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد فناوری  USSDبا
رویکردی نهادی پرداخته است .دوماً ،مقاله حاضر برای افزایش قدرت توضیحدهندگی در مقایسه با
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تحلیلهای کیفی نهادهای فیزیکی و سخت تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد این فناوری را به صورت
جداگانه شناسایی نموده و تأثیر آنها را از منظر کیفی به همراه نقش تقویتکننده یا محدودکننده این
نهادها را در فرایند توسعه کاربردی فناوری  USSDتحلیل مینماید .سوماً پیشنهادات سیاستی و
کاربردی ارائه شده ،عالوه بر  ،USSDدر طیفی از فناوریهای مالی و بانکی در بستر ارتباطی اینترنت
دارای موضوعیت و داللت هستند.
 -1-6پیشنهادات سیاستی

سه پیشنهاد بر اساس یافته های این مقاله ،در خصوص نحوه مواجهه دولت ،مالحظات و اقدامات
سیاستی توسعه و کاربرد فناوریهای جدید خصوصاً در حوزه دیجیتال میتواند مورد توجه قرار گیرد
که به شرح ذیل است.
تقویت تعاملها و همکاریهای بین بخشی :بررسی تاریخی این فناوری نشان میدهد که
تعامالت و همکاری های بین بخشی بازیگران از یک دوره تاریخی به بعد با چالشهایی مواجه بوده
است .در این راستا پیشنهاد میگردد از طریق ایجاد مدلهای کسبوکاری برد-برد و ایجاد روابط
همکارانه متقابل میان بازیگران دو صنعت خدمات اپراتوری و خدمات بانکی و پرداخت ،بسترهای الزم
جهت توسعه منافع دوجانبه بر روی این فناوری ایجاد گردد .همچنین استفاده از ظرفیتهای دانشی و
فناورانه موجود در سایر نهادهای حوزه فناوری میتواند نقش مناسبی در رفع چالشهای امنیتی و
برخی موانع و محدودیتهای فناورانه داشته باشد.
بازنگری در قوانین و مقررات :ایجاد محدودیتهای مختلف در نحوه استفاده از فناوری USSD

و حتی برخی قوانین محدودکننده در کاربردهای این فناوری ،باعث شده است که این فناوری صرفاً در
بخشی از کاربردهای خود مورد استفاده قرار گیرد .این موضوع در حوزه سیاستگذاریهای چند
بخشی و بین بخشی میتواند مورد توجه قرار گیرد .در این راستا پیشنهاد میشود یک نظام و
چارچوب سیاستی و مقرراتی از طریق ایجاد کارگروهی مشترک میان دو بخش سیاستگذاری خدمات
بانکی و پرداخت و خدمات ارتباطات شبکهای ،تدوین شده تا بتواند ضمن درنظر گرفتن مالحظات هر
بخش ،از تمام ظرفیتهای موجود در هر دو بخش استفاده شود.
تقویت صرفه اقتصادی برای کسبوکارها :صرفه اقتصادی و قیمتگذاری فناوری بهعنوان یک
عامل مهم و تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد گسترده آن مطرح است .باتوجه به قیمتگذاری باالی این
فناوری از سوی اپراتورها ،بهرهبرداری از آن برای برخی کسبوکارها ،صرفه اقتصادی الزم را نداشته و
حتی در تغییر رویکرد شبکه بانکی نسبت به این فناوری نیز تأثیر قابل توجهی داشته است .در این
راستا میتوان دو رویکرد پیش نهادی را درنظر گرفت .یک رویکرد این است که نهادهای قانونگذار این
فناوری را مشمول کارمزد کرده و کسبوکارها اجازه دریافت کارمزد از کاربران را داشته باشند .یک
رویکرد دیگر این است که اپراتورها با کاهش قیمت این فناوری و ایجاد مدلهای درآمدی جدید برای
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کسبوکارهای این حوزه ،صرفه اقتصادی این فناوری را تقویت کنند .استفاده از هر دو رویکرد
بهصورت همزمان میتواند جذابیت بیشتری برای توسعه این فناوری و احیای روند رشد آن ایجاد
نماید.
 -2-6پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

 -1فناوری  USSDدر حوزه خدمات پرداخت و خدمات بانکی ،یکی از فناوریهای شناخته شده
و تجربه شده در کشورهای مختلف دنیاست که در هر کشوری باتوجه به شرایط و محیط حاکم بر آن،
تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است .لذا بررسی و تحلیل بیشتر این فناوری ،مقایسه سیر
تاریخی و تجربه کسبوکاری این فناوری در ایران با سایر کشورهای دنیا میتواند نتایج مهمی در
حوزههای کسبوکاری و سیاستگذاری را بههمراه داشته باشد.
 -2در بررسی تاریخی فناوری  ،USSDمیتوان مشاهده کرد که عوامل متعددی بر این فناوری
تأثیر داشتهاند که این عوامل میتوانند دارای اثرگذاریهای متقابل بر یکدیگر نیز باشند .از این نظر
پیشنهاد میگردد ضمن شناسایی عوامل موثر بر توسعه فناوری  USSDدر حوزههای مختلف کاربردی
این فناوری ،چگونگی اثرگذاری عوامل شناسایی شده بر یکدیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -3باتوجه به اینکه عمده کاربردهای فناوری  USSDدر حوزههای خدمات پرداخت و خدمات
بانکی است ،پیشنهاد دیگر پژوهشگران در راستای این پژوهش ،این است که نتایج این پژوهش ،از نظر
میزان تعمیم به سایر فناوری های مرتبط با خدمات پرداخت و خدمات بانکی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -4باتوجه به نتایج این پژوهش ،رویکردهای قانونگذاری بهعنوان یکی از مصادیق محدودکننده
توسعه فناوری  USSDشناخته شده است .در این راستا پیشنهاد میشود نتایج این پژوهش در حوزه
قوانین و مقررات ،با سایر فناوری های حوزه خدمات مالی و بانکی مقایسه شود .همچنین در این
مقایسه میتواند سیاستهای چندبخشی نیز از نظر چگونگی تعامالت بین بخشی و تاثیرگذاری در
محیط کسبوکاری فناوری ،بهطور ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد.
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قاضی نوری ،سید سپهر؛ مجتبی فرهانچی ،رضا رادفر و فاطمه ثقفی" .بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه
تاریخی صنعت سفال و سرامیک اللجین" .بهبود مدیریت .1398 .31–1 :)1( 13
قاضی نوری ،سید سپهر؛ مسعود افشاری منفرد ،شعبان الهی و بهزاد سلطانی" .ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی
نوآوری ایران :مطالعه  8موردی" .سیاستگذاری عمومی .1397 .9-35 :)1( 4
میرشاه والیتی ,فرزانه و فرهاد نظری زاده" .جستاری پیرامون چالشها و عوامل موثر بر دیدبانی فناوری در صنعت
اپراتورهای مخابراتی ایران" .بهبود مدیریت .1399 .99–75 :)3( 14
همراه اول ( ،)1389سرویس جیرینگ همراه اول با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شد ،کد خبر  22 ، 51712آبان .1389
Agostino, Mariarosaria, Marco R. Di Tommaso, Annamaria Nifo, Lauretta Rubini, and Francesco
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