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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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( 55)پیاپی  1شماره  16دوره 

 1401بهار 

 تلفن یدستور یکدها یتوسعه و کاربرد فناور یلتحل

  رویکرد نهادیبا  یرانهمراه در ا
 

 1 - 29( صفحات 12/10/1400تاریخ پذیرش:  03/02/1400)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

  
شگاه دان ت بنیادین علم و فناوری،پژوهشکده مطالعاگذاری علم و فناوری، گروه سیاست یاراستاد 1کیارش فرتاش

 ایران. شهید بهشتی، تهران،

2محمدصادق خیاطیان یزدی
 

 شگاه دان ت بنیادین علم و فناوری،پژوهشکده مطالعاگذاری علم و فناوری، گروه سیاست یاراستاد

 ایران. شهید بهشتی، تهران،

ان، ، تهردانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری، ،مدیریت تکنولوژی ارشدیکارشناس 3نیما رحیمی سالکده

 ایران.

نشگاه دا دانشکده مدیریت و حسابداری، گذاری علم و فناوری،سیاست ارشدکارشناسیدانشجوی  4 فاطمه اسکندری

 شهید بهشتی، تهران، ایران.
 

 چکیده
 یکدها یرترها، فناوبس نیاز ا یکی. برای ارائه خدمات به کاربران دارد یمختلففناورانه  یهمراه بسترها تلفن

هدف . گرفته است رارمورد استفاده قهمراه  تلفن اربرانک توسط اخیر یهاکه در سال باشدمی USSD ای یدستور

 1389یران )ات این فناوری در احیزمانی  در دوره USSDتحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری  حاضر، پژوهش

آن  ای و هدفوسعهت-گیری این پژوهش، کاربردیجهت است. کنون( با تأکید بر نقش نهادهای سخت و فیزیکیتا

ه، های اولیی دادهاستفاده شده است. ابزار گردآوری است؛ و از رویکرد کیفی و تحلیل محتوا با روش قیاسی توصیف

وم سال دباشد که در بازه زمانی نیمه می USSDخدمات خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه  10مصاحبه با 

 1399تا  1389های زمانی پژوهش حاضر، سالهای مورد مطالعه نیز قلمرو از منظر دادهاست؛  صورت گرفته 1399

های خبری، پایگاه های ثانویه ازآوری دادهبرای جمع و گرفته شد( در نظر در ایراناین فناوری  حیات)کل دوره 

 یرگذاریتاثهای ابتدایی لدر سا ی این تحقیق،هایافتهبر اساس استفاده شده است. ها گزارشاسناد قانونی، مقاالت و 

 یرفناو نیا و توسعه کاربرد ، اما به تدریجهبود مثبت در مجموعبر توسعه و کاربرد این فناوری  گرانینهادها و باز

بازیگران  های متعددگریعنوان یک فناوری جایگزین و تنظیمبه  باندپهن های اینترنتتحت تأثیر توسعه زیرساخت

و  ها و پیشنهادات سیاستیتایج این پژوهش، داللت. ناست شدهافول دچار مرکزی بانک  شبکه بانکی و خصوصاً

 نماید.های جدید ارائه میگذاری در خصوص فناوریبرای سیاست پژوهشی
 

 .توسعه فناوری و، کاربرد USSDهمراه، خدمات پرداخت، تلفن ،یکد دستور :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

به انواع  یو رفتار مردم دارد و دسترس یدر سبک زندگ یمهم ریثأهمراه ت تلفن در عصر حاضر

کاربران،  انیم یبستر ارتباط جادیکرده است. ا لیفناورانه خود، تسه یبسترها قیخدمات را از طر

همراه،  یهاموجود در تلفن یهایفناور ریو سا نترنتیا قیوکارها، نهادها، دولت و ... از طرکسب

 که در تلفن ییهایاز فناور یکیمند شده است. نابزار توا نیتوسعه انواع خدمات به کاربران ا سازنهیزم

 ای یدستور یکدها قیاز طر امیارسال پ یاست، فناور جیرا اریبس یابزار ارتباط کیعنوان همراه به

USSD نیب یارتباط تعامل تواندیهمراه وجود داشته و م شبکه تلفن رساختیابزار در ز نیاست. ا 

 1990در اواسط دهه  USSD یفناور .(Suddul et al., 2011) دینما جادیدهنده خدمات اکاربران و ارائه

و  افتیتوسعه  یهمراه جهان شبکه تلفن یهارساختیو استاندارد در ز یارتباط یفناور کیعنوان به

 ,Perlman) به کاربران قرار گرفت یجهت ارائه انواع خدمات تعامل همراه تلفن یمورد استفاده اپراتورها

2017b)خدمات  یفناور نیا قیهمراه از طر تلفن یدرحال توسعه، اپراتورها یاز کشورها یاری. در بس

... هتل و  رومکان، پرداخت قبوض، انتقال وجه، رز بر ی، خدمات مبتنکارتمیشارژ س لیاز قب یمختلف

ارائه خدمات و  ترشیسرعت ب ،یتعامل ی. استفاده از منوها(Lerner, 2013) نمایندمیرا به کاربران ارائه 

 کوتاه است امینسبت به بستر پ یفناور نیا یایکاربران، از جمله مزا یبودن استفاده برا گانیرا

(Suddul et al., 2011). 

 یهاسال یط یفناور نیکه ا دهدنشان می ران،یدر ا USSD یظهور و توسعه فناور خچهیتار

و با  یراحتهمراه در کشور قرار گرفته و کاربران به گذشته مورد استقبال فراوان کاربران تلفن

انواع  افتیدر یبرا تربس نیاز ا رد،یگیقرار م #دو عالمت * و  نیچند کد که در ب یریگشماره

و ... استفاده  یرساناطالع ،یخدمات دولت ،یو بانک یهمراه، خدمات مال تلفن یخدمات اپراتورها

 یهاآغاز شده و در سال 1389از حدود سال  یفناور نیروند توسعه ا. (1392 ،راه پرداخت) کنندیم

شده است. ارائه انواع خدمات  ینفراوا یاو فراز و فروده راتییخوش تغچرخه عمر خود دست یانیپا

سال گذشته، بازخورها  10در طول  یفناور نیبستر اخدمات پرداخت و ... بر  ،یاپراتور ،یمال ینهادها

ها و مسائل داشته و با چالش یپ را در یفناور نیا گرانیباز ریاز کاربران و سا یمتنوع یو رفتارها

خدمات ارائه شده بر  عمده .(1397 ،نیاقتصاد آنال ;1397ط، عصر ارتبا) رو بوده استروبه یمتعدد

 تمرکز داشته است ،یو مال یگذشته، بر دو حوزه خدمات مخابرات یهاسال یدر ط یفناور نیبستر ا

ها و بانک یو با شروع همکار 1389در حدود سال  یدستور یاستفاده از کدها. (1395 ،عصر بانک)

  .یافت یشتریبو نفوذ  تیعموم ،همراهتلفن  یابا اپراتوره 1خدمات پرداخت دهندهارائه یهاشرکت

 یهاکاربران تلفن یتر شدن دسترسو گسترده نترنتیا یهارساختیبا توسعه ز ریاخ یهاسال در

 یرفتار کاربران نسبت به استفاده از فناور ،یکاربرد یهابر بستر برنامه نیهمراه به خدمات آنال

                                                      
1 PSP 
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USSD جام جم) قرار داده است دیجد یفناور کیرا در مقابل  یفناور نیکرده و ا یادیز راتییتغ، 

همراه و  کاربران تلفن انیم یادیز تیاستفاده، محبوب یسادگ لیدلبه ،USSD وجود نیبا ا. (1395

توسعه و کاربرد فناوری  نهادی تحلیلاین پژوهش لذا هدف هوشمند دارد.  یهایدارندگان گوش یحت

USSD کنون( با تأکید بر نقش نهادهای سخت و تا 1389ات این فناوری در ایران )حیزمانی  در دوره

تحول سیر ( 1عبارتند از دهیم ها پاسخ میی که در این مقاله به آنسؤاالتبر این اساس، است.  فیزیکی

کننده یا در ایران چگونه بوده و چه عواملی بر آن تأثیر محدود USSDتاریخی توسعه و کاربرد فناوری 

اند و کدام USSD( نهادهای فیزیکی تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد فناوری 2اند؟؛ کننده داشتهتقویت

( نهادهای سخت چه 3؛ و ثیر آن(؟ )با ذکر نهاد فیزیکی مرتبط و تأاندچه نقشی در این فرایند داشته

 .سخت مرتبط و تاثیر آن()با ذکر نهاد  ؟اندداشته USSDتأثیری بر توسعه و کاربرد فناوری 

وسعه و کاربرد ترویکرد نهادی در تحلیل  نهیشیپو  USSD یبر فناور یابتدا مرور در ادامه مقاله،

ی توسعه و خیتار یهاپژوهش، دوره یشناسروش تشریح در بخش بعدگیرد. میها صورت فناوری

 ش نهادهایتحلیل نق، ضمن ادامهدر  .گیردمیقرار  یبررستحلیل و مورد  USSD یفناور کاربرد

تی براساس ارائه پیشنهادات سیاس و بندیجمعبه  USSDفیزیکی و سخت بر توسعه و کاربرد فناوری 

 . پردازیممیها یافته

 

 و پیشینه پژوهش مباني نظری -2

 توسعه و کاربرد فناوریبرای تحلیل نهادی  رویکردکاربرد  -2-1

نهادها در بهبود رقابت و ثیر تأجدید به  هایفناوریو کاربرد توسعه نقش نهادها در پیشینه 

 ;Nguyen and Jaramillo, 2014; Loayza et al., 2005)پردازد میپذیری اقتصاد و صنعت رقابت

Griffith et al., 2006; Eslava et al., 2004; Bernard et al., 2006; Verhoogen, 2008; Bloom and 

Van Reenen, 2010). و  و دستاوردهای اقتصادی حاصل از فناوریفناوری  بر انتشارچنین هم هانهاد

 ,Agostino et al., 2020; Lasagni et al., 2015; Bowen and De Clercq)ثر هستندمؤ سازی آنتجاری

2008; Zhang et al., 2012) . 

 که فناوری در آن قرار دارد است بستر وسیعی، توجه به توسعه فناوریالزمه درک و توضیح 

(Geels, 2002) .نماید های مختلف، کمک میرویکرد نهادی به توضیح روندهای توسعه فناوری در دوره

)2012, Pattit et al.( . توسعه ثر بر ؤعنوان عوامل مرا به ینهادقانونی و عوامل ( 1972)روزنبرگ

های . فناوریداندینم این عواملآن را مستقل از  یورو بهره یعملکرد فناورو  کندیم یمعرف ،یفناور

ها به عوامل نهادی و تغییرات ای داشته باشند؛ اما وابستگی آنالعادههای فوقجدید هرچند هم مزیت

های ها تحت تأثیر قرار گیرد. جامعه متخصصان، انجمنشود این مزیتمحیط اقتصادی، موجب می

های خدمات گذار(، مؤسسات تحقیقاتی و سازمانادهای قانونعنوان نهصنفی، نهادهای دولتی )به
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شوند. هرچه فناوری نوآورانه عمومی، پنج گروه از عوامل نهادی تأثیرگذار بر فناوری محسوب می

 ,.Reddy et al)تر خواهد بود جدیدتر و رادیکال باشد، نقش نهادهای حاکمیتی و عوامل نهادی بیش

(، تغییرات فناورانه وابسته به ترتیبات نهادی است که توسعه فناوری 2000)مارتین به عقیده . (1991

ها و تحول آنهای تغییرات فناورانه بر نقش کلیدی نهادها نظریهپیوندد. به عبارتی، می در آن به وقوع

تکاملی میان نهادها و توسعه . در واقع، نوعی همکندتأکید می توسعه فناوری و نوآوریدر فرایند 

 Perez, 2010; Garud) گرددیها بر یکدیگر مفناوری وجود دارد که سبب اثرگذاری مثبت و منفی آن

and Karnøe, 2001) . همچنین، شکست نهادی مانعی مهم در مسیر توسعه و کاربرد فناوری محسوب

از اصطالح نهاد برای اطالق به  (1995) استروم کرافورد و .(Jacobsson and Johnson, 2000)شود می

در کار گرفته شده توسط بشر ههای بهای رفتاری، مفاهیم مشترک و استراتژیقواعد، روال

ها ها، ساختارها و دستورالعملهای تکراری )نهادهای غیررسمی( که توسط قوانین، سیاستموقعیت

تجویزهای مشترک به شکل بایدها و  ،قواعدند. کناند )نهادهای رسمی( استفاده میطراحی شده

های صورت تحمیل پاداش و جزا، در موقعیتهنبایدها هستند که از سوی عوامل ناظر بر رفتار ب

های آموزشی، نهادها قوانین، سازمان از نگاه دیگر،. گردندبینی، درک و اجرا میمشخص و قابل پیش

دهند های تحقیقاتی هستند که اساس نظام ملی نوآوری را تشکیل میتأمین مالی و چارچوب

(Nelson, 1993) ،تعریف کرد که توان الگوهای رفتاری پایدار و تکرارشونده نهادها را می. از طرفی

ها تسهیل ترین کارکرد آنشوند و مهمعنوان قواعد اساسی بازی در یک رژیم قانونی شناخته میبه

نهادها  نیز داگالس نورثاعتقاد به  .(Fukuyama, 2014; North, 1990)باشد کنش جمعی انسان می

ارهای بازیگران را در ها و هنجارهای رفتاری و اخالقی هستند که رفتای از قواعد، رویهمجموعه

 . (North, 1981)نمایند تعامالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدود می

این حوزه این است که نهادها در ایجاد محدودیت اندیشمندان  هایدیدگاهفصل مشترک بنابراین، 

 ,.Freeman and Perez, 2008; Rodrik et al)کنند یا پشتیبانی از تغییرات فناورانه نقش مهمی ایفا می

2004; Perez, 2010) .های توان در قالب سه دسته نهادهای فیزیکی )سازمانطور کلی نهادها را میبه

فعال(، نهادهای سخت و رسمی )قوانین، مقررات، حقوق مالکیت( و نهادهای نرم و غیررسمی )آداب و 

. (Wieczorek and Hekkert, 2012; Fukuyama, 2014) بندی نموددستهها، هنجارها( رسوم، سنت

؛ زیرا پردازدمیتحلیل نقش نهادهای سخت و فیزیکی  به عمدتاًاز سه دسته اشاره شده،  ژوهش حاضرپ

پیچیده و دشوار است؛  بر توسعه و کاربرد فناورینهادهای نرم )غیررسمی( تحلیل تأثیرات اوالً 

-امکاندر اکثر اوقات  ساله این مقاله( 10)نظیر قلمرو زمانی  مدتهمچنین تغییر این نهادها در کوتاه

کاسپر و (، 2019) 2شوبک(، 2021) 1غالملذا همراستا با (. 1397قاضی نوری و همکاران، )نیست پذیر 

                                                      
1 Ghulam 
2 Shubbak 
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نهادی، توسعه و کاربرد  رویکردبا  مقاله ، این(1399)یزدی و همکاران خیاطیان( و 2004) 1وایتلی

 دهد.فناوری کدهای دستوری تلفن همراه در ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار می

 USSDها و کاربردهای فناوری ویژگي -2-2

است،  "2های خدمات تکمیلی بدون ساختارداده" عبارت مخففکه  USSDیا  دستوری یکدها

. استفاده از شودمحسوب می 3در شبکه تلفن همراه امیارسال پ یبرای المللنیبو استاندارد  یپروتکل

به کاربران تلفن  ی شناخته شده در دنیا جهت ارائه انواع خدماتهااز روش یکی ،USSD یکدها

 یهاعامل ستمیسانواع و با و غیرهوشمند هوشمند  یهاتلفنهمه انواع  یرو یفناور نیا .استهمراه 

به سهولت  توجه و با باشدمیاستفاده قابل افزار و استفاده از اینترنت، نصب نرمبه مختلف، بدون نیاز 

 همراه دارد یهاکاربران تلفن انیدر م یادیز تیمحبوب ان،یمشتر یابودن آن بر نهیاستفاده و بدون هز

)2020 ,Maduku and ; Thusi4201 ,Jared and Sigar Otula(.  

 یدارارایگان و کوتاه،  امیبا پ سهیاما در مقا ؛دارد 4کوتاه امیبه پ یادیشباهت زکدهای دستوری 

دهنده شرکت خدمات شود کهباعث می USSDقابلیت تعاملی است.  5ایلحظهو  ترعیسر اریپاسخ بس

و  کند میکاربر تنظی ازهایمتناسب با نی، کربندیپ یدر پارامترها رییتغ یرا با کمخود تواند خدمات ب

 ;Taskin, 2012)پی خواهد داشت این ویژگی رضایت کاربران و تنوع در ارائه خدمات به مشتریان را در

Sanganagouda, 2011; Gupta, 2010) . فناوریUSSD  استفاده شدهتاکنون در کشورهای متعددی 

توسط همه  ی عمومی این فناوری برای ارائه خدمات اپراتوری به مشترکین، معموالًاست. کاربردها

برخی از خدمات مانند خدمات ارائه اما  گیرد؛برداری قرار میا مورد بهرههمراه در دنی اپراتورهای تلفن

به  دهندگانخدمتها و پرداخت، خدمات بانکی، خدمات دولتی و ... که نیاز به همکاری سایر سازمان

در این فناوری ، بسته به نیاز بازار و شرایط آن در هر کشور متفاوت است. داردهمراه  اپراتورهای تلفن

هند،  مانندکشورها  سایرجنوبی، نیجریه، غنا، تانزانیا و کشورهای آفریقایی از قبیل کنیا، آفریقای

ات بانکی متعددی را در دسترس کاربران سریالنکا، فیلیپین، برزیل، پاراگوئه و ... توانسته است خدم

 ,Thusi and Maduku, 2020; Ali) است واقع شدههمراه قرار دهد و مورد استقبال فراوانی نیز  تلفن

2020; Perlman, 2017b; Zamora, 2016; Perrier et al., 2015; Taskin, 2012).   

ثیر قابل توجهی در پذیرش آن توسط کاربران تأ USSDهای فناوری ها و مزیتویژگی مجموع،در 

اندازی بسترهای ارائه خدمات به های این فناوری و راهاست. همچنین سهولت ایجاد زیرساختداشته 

مند به های غیراپراتوری، عالقهمراه و سایر شرکت مشتریان باعث شده که بسیاری از اپراتورهای تلفن
                                                      
1 Casper and Whitley 

2 Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 

3 GSM 

4 SMS 

5 Real-time 
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دالیلی مهم  USSDهای فناوری استفاده از این فناوری در ارائه خدمات به مشتریان خود باشند. مزیت

محسوب  تلفن همراهعنوان سومین ابزار جهانی در ارائه خدمات مالی آن به از برای استفاده گسترده

  .(Thusi and Maduku, 2020) شودمی

 USSDدر توسعه فناوری  فیزیکي و سختهادهای نقش ن -2-3

ای مورد پذیرش قرار گرفته طور گستردهبه و شبکه بانکی در دنیا هاتوسط بانک USSDفناوری 

ی اپراتورهای نیاز به همکاری و پشتیبان USSD. ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری (Ali, 2020)است 

 ف منافعر دو طرهمراه دارد که در بسیاری از کشورها این همکاری متقابل توانسته است برای ه تلفن

شتریان منوعی به خدمات جدید و متهمراه از طریق این فناوری،  خوبی ایجاد نماید. اپراتورهای تلفن

اوری ز این فنها نیز با استفاده اخود ارائه کردند و بازار خود را گسترش دادند و از طرف دیگر بانک

شتریان را م تعدادارائه نمایند و خود ریان صورت غیرحضوری به مشتتوانستند خدمات بانکی خود را به

امنیتی  ، یکی از نقاط ضعف این فناوری، ضعفدر مقابل .(Mas and Kumar, 2008)ند دهافزایش نیز 

ست. آن در برخی از خدمات حساس مانند خدمات بانکی است که از اهمیت باالیی برخوردار ا

ها افزایش شود تعداد خطاهای تراکنشهای فنی این فناوری باعث میمحدودیتهمچنین برخی از 

 .(Perlman, 2017a)یافته و گاهی اوقات ارائه خدمات به مشتریان دچار مسائل و مشکالتی گردد 

ات آن است. قوانین و مقررات مرتبط با خدم ،USSDثیرگذار در توسعه یکی از عوامل تأهمچنین، 

ز ررات نیو مق بسته به عوامل و شرایط محیطی و رقابتی متعدد در بازارهای کشورهای مختلف، قوانین

، قرراتمقوانین و و رواندا،  ایمانند کن از کشورها یدر برخهای مختلفی شکل گرفته است. به گونه

 و، بنگالدش هیجرینند نکشورها ما ریکند. در سایم نیتضمرا های بانکی به زیرساخت یدسترسنحوه 

اعمال  االی یمخدمات به بازار همراه اپراتور تلفن با ممنوع کردن ورود  ،، مقرراتیندونزا

 رنگ ومتلفن همراه کپرداخت  در بازارهمراه را اپراتورهای تلفن  ، نقشهاآن یبرا گرید یهاتیمحدود

 توسط پرداختخدمات  می، ارائه مستقکیو مکز هیجری، نایبنگالدش، کلمب. در کرده استمحدود 

 ارائه خدمات یبرا یمختلف یهاتیمحدودنیز  یدر اندونز همراه ممنوع است واپراتورهای تلفن 

الی جنوبی ارائه خدمات مای. اما در آفریقوجود داردهمراه  تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفنپرداخت 

همراه امکان دسترسی به طوری که اپراتور تلفن شود بهآزادانه انجام می USSDبستر  و پرداخت بر

داخت و انواع خدمات دهنده خدمات اعم از خدمات مالی، بانکی، پرهای مختلف ارائهشرکت

باز بوده که یکی از دالیل آن وجود  USSDآورد. در تانزانیا نیز فضای ارائه افزوده را فراهم میارزش

  ده استشباشد که منجر به رقابتی شدن بازار در این کشور همراه می راتورهای متعدد تلفناپ

(CGAP, 2014) . 

یکی از دالیل مهم محدود شدن قوانین و مقررات در برخی از بازارها، حاکمیت بازار توسط یک 

کاری بازیگران حوزه خدمات بانکی همراه و عدم وجود رقابت آزادانه است که عمالً محافظهاپراتور تلفن 
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های به اعمال محدودیت نهایت منجر داشته و در پی همراه را درو پرداخت در مشارکت با اپراتور تلفن 

گذاران و نهادهای حاکمیتی شده تا از این طریق مانع انحصار در فضای بازار قانونی از سوی سیاست

بر حوزه بانکی و پرداخت،  عالوه USSD. تنظیم قوانین و مقررات در فناوری (CGAP, 2014)شوند 

شود. نهادهای نظارت بر حوزه ارتباطات از راه دور، با تنظیم مقررات بر حوزه ارتباطات را نیز شامل می

اشته و نحوه رقابت در بازار را تعیین گذاری اپراتورها، بر فضای بازار تأثیر گذنحوه عملکرد و قیمت

تواند در جهت رفع مشکالت و کنند. اگرچه تنظیم قوانین و مقررات در حوزه مخابراتی میمی

گر در عنوان یک عامل مداخلههای همان حوزه مورد استفاده قرار گیرد؛ اما از سوی دیگر، بهچالش

 ،یطالب)وکاری بین بخشی ایجاد نماید بهای کسهایی را در حوزهامور بانکی ممکن است چالش

بر  یمبتن ی ارائه خدماتهارساختیز مورد نیاز در توسعه و میزان سرمایه متیق. نحوه تعیین (1395

USSD گذار باشدهمراه تأثیر گذاری اپراتورهای تلفنتواند در نحوه سرمایهنیز می (CGAP, 2014). 

ت باالیی ، نقش نهادهای فیزیکی و سخت، از اهمیUSSDبنابراین، در توسعه و کاربرد فناوری 

ها، چه از سوی نهادهای گذاری و اعمال برخی محدودیتن و مقررات، قیمتقوانیبرخوردار است. 

ظارتی، ندهای نظارتی ارتباطات، چه از سوی نهادهای نظارتی مالی، بانکی و پرداخت و یا سایر نها

گیری تواند منجر به عدم شکلو حتی می است USSDفناوری  کننده توسعهتسریعحدودکننده و م

در برخی  USSDدر توسعه فناوری  نهادهای سخت و فیزیکی، نقش 1در جدول بخشی از بازار گردد. 

  از کشورهای در حال توسعه نمایش داده شده است.
 

 ,CGAP) در کشورهای مختلف USSDفناوری  و کاربرد در توسعه و فیزیکی : نقش نهادهای سخت1جدول 

2014; Thusi and Maduku, 2020; Taskin, 2012; Perrier et al., 2015).  

 کشورها نحوه تأثیرگذاری نهاد فیزیکی ت(نقش قوانین و مقررات )نهاد سخ

توسط  یبانک یهارساختیبه ز یدسترس جادیا

 اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات مالی و

 USSDفناوری  شاملپرداخت 

ی تلفن اپراتورها

 و دولت همراه
 و رواندا ایکن کنندهتقویت

در بازار همراه ممنوعیت ورود اپراتورهای تلفن 

 USSDفناوری  شاملخدمات مالی 
 محدودکننده دولت

، هیجرین

بنگالدش و 

 یندونزا

 توسط پرداختخدمات  میارائه مستقممنوعیت 

 همراهاپراتورهای تلفن 
 محدودکننده بانک مرکزی

بنگالدش، 

 هیجری، نایکلمب

 کیو مکز

ائه اراپراتورهای تلفن همراه در  برای تیمحدودایجاد 

 USSDفناوری شامل  خدمات پرداخت
 اندونزی محدودکننده دولت

دهندگان فراهم آوردن امکان دسترسی برای ارائه

خدمات اعم از مالی، بانکی، پرداخت و ... توسط 

اپراتورهای تلفن 

 همراه
 جنوبیآفریقای کنندهتقویت
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 کشورها نحوه تأثیرگذاری نهاد فیزیکی ت(نقش قوانین و مقررات )نهاد سخ

 USSDفناوری  شامل اپراتورهای تلفن همراه

 نیمتنوع مبت ارائه خدماتو رقابتی آزاد  یفضا ایجاد

 تلفن همراه اپراتورهای توسط تمام USSD بر

اپراتورهای تلفن 

 همراه
 تانزانیا کنندهتقویت

 

 پژوهش شناسيروش -3

حیات این زمانی  در دوره USSDتوسعه و کاربرد فناوری  نهادیهدف پژوهش حاضر، تحلیل 

. در این راستا، از است فیزیکی با تأکید بر نقش نهادهای سخت و تاکنون( 1389) در ایرانفناوری 

رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا استفاده شده است. این پژوهش از منظر هدف، توصیفی و 

تواند به دو روش قیاسی و باشد. تحلیل محتوای کیفی میای میتوسعه-گیری پژوهش، کاربردیجهت

)تدوین چارچوب  قیاسی رویکردبا کیفی استقرایی انجام شود. در پژوهش حاضر از تحلیل محتوا 

آوری داده مکانیسم جمع. (Schreier, 2014) استفاده شده است مفهومی این تحقیق بر اساس پیشینه(

. محققان در ابتدا به بررسی (Yin, 2003) باشدمیهای اولیه و ثانویه در این پژوهش، استفاده از داده

های منتشر شده در ها و مصاحبهانونی، مقاالت، گزارشهای خبری، اسناد قمنابع ثانویه از جمله پایگاه

 USSDسپس با خبرگان حوزه فناوری  آوری داده صورت گرفت.مرحله اولیه جمعو ت پرداخته نشریا

که دارای تجربه و آگاهی از روند توسعه این فناوری در بازار هستند، مصاحبه به صورت 

دیدگاه خود را آزادانه  های مختلفشوندگان بتوانند از جنبهمصاحبهساختاریافته صورت گرفت تا نیمه

 ها پیاده شد. . در نهایت متن مصاحبهبیان کنند

اربرد فناوری ( سیر تحول تاریخی توسعه و ک1 :ند ازاعبارتشوندگان  مصاحبهاز سؤاالت اصلی 

USSD  ؟؛اندکننده داشتهیا تقویتکننده ثیر محدودعواملی بر آن تأچه و در ایران چگونه بوده        

ر این فرایند داند و چه نقشی کدام USSD( نهادهای فیزیکی تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد فناوری 2

بر توسعه و کاربرد  ( نهادهای سخت چه تأثیری3؛ و ثیر آن(مرتبط و تأ)با ذکر نهاد فیزیکی  ؟اندداشته

وماً به عم هادهان. الزم به ذکر است، ن(ثیر آسخت مرتبط و تأ ؟ )با ذکر نهاداندداشته USSDفناوری 

 (Wieczorek and Hekkert, 2012; Fukuyama, 2014) سته سخت و نرم، یا سخت و نرم و فیزیکید دو

 ها،تب و رسوم، سن)مانند آدا نرم ینهادها لیتحل یدگیچیو پ یتوجه به دشوار باشوند. تقسیم می

 قلمرو رینظ مدتوتاهک در نهادها نیا رییتغ عدم زین و هایو هنجارها( بر توسعه و کاربرد فناور هاارزش

 نقش سیحاضر بر برر ، تمرکز پژوهش(1397نوری و همکاران، قاضی) مقاله نیا ساله ده یزمان

    .باشدمینهادهای سخت و فیزیکی 

های مورد مطالعه نیز بوده است. از منظر داده 1399بازه زمانی انجام این پژوهش، نیمه دوم سال 

که کل دوره معرفی این فناوری تاکنون  1399تا  1389های قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال

همه جانبه به این توجه باشد، در نظر گرفته شده است. به منظور رسیدن به نتایج قابل اتکا و می
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استفاده شده است. در این روش، از هر خبرگان تخاب برفی برای انگیری گلولهفناوری، از روش نمونه

شونده در انتهای مصاحبه درخواست شد افراد خبره مرتبط با حوزه پژوهش را در صورت مصاحبه

که فرایند تحلیل  پیدا نمود گیری و مصاحبه تا زمانی ادامهاطالع به محققان معرفی نماید. نمونه

 ,Goodman) دست یافت نظری همراه در ایران به اشباعلفنتوسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری ت

. پس از مصاحبه هفتم، محققان دریافتند به علت تکراری شدن اطالعات، نیازی به مصاحبه (1961

تر، سه مصاحبه دیگر نیز پس از رسیدن به اجماع تر نیست؛ با این وجود برای اطمینان بیشبیش

های انجام شده قبلی حاصل که اطالعات جدیدی نسبت به مصاحبهانجام شد و باتوجه به ایننظرات 

پس از مصاحبه با خبرگان، محققان به  .(Sadler et al., 2010)ها محرز گردید نشد، کفایت مصاحبه

ها پس از بررسی و بازخوانی دقیق، کدگذاری و ها پرداختند. متن مصاحبهسازی متن مصاحبهپیاده

 های تحلیل محتوای قیاسی بر اساس مدل پادگت صورت گرفته استقرار گرفت. گاممورد تحلیل 

(Padgett, 2016). 

زخوانی با فاهیمها و عمق مبه منظور آشنایی محققان با گستره محتوایی داده :هاداده با ییآشنا

شروع ل از . در این پژوهش، محققان قبگیردصورت میها، جستجوی معنا و الگوها مکرر داده

مورد  الزم که گذاری نکاتبرداری و عالمتها، به یادداشتسازی مصاحبهکدگذاری، همزمان با پیاده

 نیاز مراحل بعد است، پرداختند. 

 . نهادهایها صورت پذیرفتمرحله کدگذاری پس از آشنایی محققان با داده :هاداده یکدگذار

وه ند. عالدهمحورهای اصلی کدگذاری را تشکیل میفیزیکی و سخت به عنوان اجزای رویکرد نهادی، 

 USSDناوری فویه مرتبط با توسعه و کاربرد های ثانهای اولیه(، تحلیل دادهها )دادهبر تحلیل مصاحبه

 بدین ترتیب، که داللت بر نقش نهادهای فیزیکی و یا نهادهای سخت دارند، با قید منبع انجام شد.

ی مشخص تمایزمستقیم بر نهادهای سخت و یا فیزیکی دارند، با کدهای عبارات و واژگانی که داللت م

ال در ای فعهشدند. برای مثال، در خصوص نهادهای فیزیکی، کلمات و عباراتی که داللت بر سازمان

ص وو نیز در خص و ... "سازمان تنظیم مقررات..."، "...بانک"، "اپراتور..."دارند مانند  USSDحوزه 

، "..سند."رها دارند نظیعبارات و واژگانی که داللت بر قوانین، مقررات و سیاستنهادهای سخت، 

 ای از کدهای مورد استفاده هستند.و ... نمونه "ابالغیه..."، "قانون..."

های اولیه( از چهاربخش تشکیل شده است. بخش ها )دادههمچنین ساختار کدگذاری مصاحبه

باشد. بخش دوم می 2شونده مطابق جدول هنده کد مصاحبهدمشخص گردید که نشان Iاول با حرف 

ها و ... PSPها، گذاری شد و دربردارنده نهادهای فیزیکی مانند اپراتورها، بانکعالمت PHبا حرف 

مشخص شد که شامل نهادهای سخت از جمله قوانین، مقررات،  Hباشد. بخش سوم با حرف می

دهنده نحوه تأثیر نهادهای سخت و فیزیکی چهارم نیز که نشان... است. بخش ها و ها، ابالغیهسیاست
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عنوان مثال . به 1تعیین گردید Aکننده، خنثی و محدودکننده و با حرف باشد، به صورت تقویتمی

نحوه استفاده از  یبر رو یمقررات یهاتیمحدود جادیو ا یبانک مرکز یعدم ارائه مجوز از سو"جمله 
USSD بستر با مشکل مواجه شود و توسعه الزم  نیا یرو کیالکترون پولفیت کباعث شد ارائه خدما

بدین معنا که این گزاره از مصاحبه با  ؛ه استشدمشخص  I2-PH3-H2-A3با کد  ".را نداشته باشد

این نهاد  .که بانک مرکزی است، اشاره دارد 3استخراج شده و به نهاد فیزیکی شماره  2خبره شماره 

 USSDهایی را برای استفاده از فناوری ، محدودیت2فیزیکی از طریق وضع قوانین و مقررات با کد 

 باشد.)محدودکننده( می 3دهنده نحوه تأثیر ایجاد نموده که نشان

ینه، شود که محققان بر اساس چارچوب نظری پیشاین مرحله زمانی شروع می :گزارش هیته

 است.  ها انجام شدهرا در اختیار داشته باشند. این گام در بخش یافتهای از کدها مجموعه

نوان عه با کهای تحقیق به منظور برآورده ساختن روایی تحقیق، از چند منبع در گردآوری داده

. (Flick, 2018)شود، استفاده شده است گرایی در ابزار شناخته میسازی یا کثرتتکنیک مثلث

 ها پروتکل مشخص و یکسانی تدوین وگذاری اسناد و مصاحبهها و کدمصاحبهبرای انجام همچنین 

زم های انجام شده از وحدت رویه و شفافیت الکه مصاحبهضمن آنمورد استفاده قرار گرفته است؛ 

ید قبا توجه به  شوندگان انجام شده است.داری در ثبت اظهارات مصاحبهبرخوردار بوده و رعایت امانت

تکل ها در خصوص مقوالت جهت تجزیه و تحلیل و نیز استفاده از پرویق متون و مصاحبهلزوم تطب

یست ، ل2ل در جدوباشد. مصاحبه و راهنمای کدگذاری، پایایی تحقیق تا حد زیادی قابل احصاء می

 شوندگان نشان داده شده است.مصاحبه
 

 قیتحق گانشوندمصاحبه ستیل: 2 جدول

 سابقه فعالیت حوزه فعالیت شرکت شرکت مصاحبه شونده کد

 سال 10 خدمات اپراتوری همراه اول مسئول فروش سازمانی 1

 (نگیری)ج شیپرداخت اول ک مدیر پروژه و مدیر راهبرد 2

خدمات اپراتوری، مالی و 

 پرداخت

 سال 5

 سال 10 پرداخت اول کیش )جیرینگ( مدیرعامل اسبق 3

 سال 8 کیش )جیرینگ(پرداخت اول  مدیر توسعه کسب وکار 4

 سال 8 پرداخت اول کیش )جیرینگ( مدیر نوآوری 5

 سال 4 پرداخت اول کیش )جیرینگ( مدیر بازاریابی 6

 سال USSD 12فروش بستر  هونام تجارت پارس )تلیرکو( مدیرعامل 7

                                                      
 .10تا  1، از شماره 2شونده مطابق جدول : کد مصاحبه)I(بخش اول  1

ازمان تنظیم مقررات؛ س -6طات؛ وزارت ارتبا -5ها؛ بانک-4بانک مرکزی؛  -3جلس شورای اسالمی ؛ م -2ولت؛ د -1: نهادهای فیزیکی شامل (PH)بخش دوم 

 شرکت شاپرک. -10ها و PSP -9پراتورها؛ ا -8صدا و سیما؛  -7

 ها.ررات و ابالغیهقوانین و مق -2ها و سیاست -1: نهادهای سخت شامل (H)بخش سوم 

 محدودکننده. -3خنثی و  -2کننده؛ قویتت -1: نحوه اثرگذاری نهادهای فیزیکی و سخت شامل (A)بخش چهارم 
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 سابقه فعالیت حوزه فعالیت شرکت شرکت مصاحبه شونده کد

 سال 12 خدمات پرداخت پرداخت الکترونیک سامان مدیر توسعه کسب و کار 8

 سال 12 توسعه زیرساخت شرکت مپفا مدیر پروژه 9

 سال 5 خدمات اپراتوری ایرانسل وکارمسئول توسعه کسب 10

 

 در ایران USSDو کاربرد فناوری  توسعهتاریخي سیر : هایافته -4

از متعددی عوامل نهادی  متأثر ازکنون تا 1389در ایران از سال  USSDتوسعه و کاربرد فناوری 

 GSMباتوجه به ماهیت این فناوری که بر بستر شبکه بوده است. ها و قوانین و مقررات قبیل سازمان

عنوان ، بههمراه تلفنکند، اپراتور همراه و شبکه اپراتور برقرار می نیاز را بین تلفن ارتباطات مورد

 در ایران در(. 3شونده مصاحبهگردد )بازیگر اصلی و مرجع ارائه این فناوری به مشتریان محسوب می

 کیش مشغول بهاول، ایرانسل، رایتل و تلههای تجاری همراههمراه با نام چهار اپراتور تلفن ،حال حاضر

اول و ایرانسل اپراتور همراهدر اختیار دو درصد،  96فعالیت هستند که سهم عمده بازار، بالغ بر 

ها و وکارهایی از قبیل بانکبه مشتریان توسط کسب موبایلی ارائه انواع خدمات بنابرین (.0)باشد می

PSPطور همزمان ارائه شود تا بتواند اول و ایرانسل بهاز بسترهای دو اپراتور همراه بایست عمدتاً، میها

 (.10و  2شونده مصاحبه) همراه داشته باشدپوشش مناسبی از مشتریان و مخاطبین را به

 

 
 (1مقررات میمنبع: سازمان تنظ) 1399مهر  در همراهتلفن یاپراتورها بازار سهم: 1 شکل

 

)کل  1399تا  1389 بازه زمانیدر در ایران  USSDتحوالت توسعه و کاربرد سیر در ادامه به 

براساس  بندیمبنای این تقسیمچهار دوره پرداخته شده است.  طی کنون(دوره معرفی این فناوری تا

 کاربرد فناوریو نسبت به چگونگی روند توسعه  خبرگان اتو نظر گرانمطالعات و مشاهدات پژوهش

                                                      
  https://opendata.cra.ir/Dashboard/ce0e0622-45de-4664-819a-8f6427d2f658?e=false&vo=viewonly دسترس در: قابل 1

 

https://opendata.cra.ir/Dashboard/ce0e0622-45de-4664-819a-8f6427d2f658?e=false&vo=viewonly
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USSD ورود به بازار این فناوری مورد  ،ابتدادر . صورت گرفته استسال گذشته  10طی  در ایران

سپس . )دوره اول( فناوری است گیرد که شامل رویدادها و وقایع مهم در زمان معرفیبررسی قرار می

ین فناوری ها به بازار اPSPها و وکار و رشد این فناوری از زمان ورود بانکتوسعه کسبدوره به بررسی 

 شده استنقابل توجهی  هایهای جدی و محدودیتفناوری دچار چالشدر این دوره  ؛شودپرداخته می

چهارم دوره . )دوره سوم( گرددمیارائه و تحلیل ها ها و چالشدوره محدودیت ،. پس از آن)دوره دوم(

فناوری  ه کاربرد و توسعهک استاز آخرین اعمال محدودیت تا پایان دوره مورد بررسی در پژوهش  نیز

 رونق سابق را (همراه لفنتبر بستر بهتر )اینترنت  های فناورانهبه دلیل جایگزینو به ثبات رسیده 

و این چهار دوره براساس شناسایی رویدادهای کلیدی و تأثیرگذار که عاملیت تغییر در توسعه ندارد. 

  گیرد.صورت جداگانه مورد تحلیل قرار میهر یک به ،اند، تعریف شده و در ادامهکاربرد فناوری داشته
 

 (1390تا  1389دوره اول: ورود به بازار ) -4-1

ور را د، دسترسی به ارتباطات از راه 1389تا  1384های همراه در سال افزایش ضریب نفوذ تلفن

 ا فاصلهبه دور را. اگرچه این دسترسی به ارتباطات از آوردبرای مردم فراهم  از کشور در سطح وسیعی

 و یتیوالرشاهیم) اما روند رشد صنعت مخابرات را درپی داشت ؛زمانی چندین ساله اتفاق افتاد

وع به رو بود که این موضصنعت مخابرات ایران با یک شکاف فناوری روبه از طرفی،. (1399 ،زادهینظر

د گذاری و حاکمیت الکترونیک جهت ارتقا و بهبونوبه خود یکی از عوامل مهم در عرصه سیاست

برداری از نسل سوم بهره 1389در سال . (1398 ،ی و همکاراننوریقاض)رود شمار می رسانی بهخدمت

شورهای کند ساله نسبت به سایر خیر چپس از تأهمراه در ایران  شبکه تلفنباند بر بستر اینترنت پهن

 . (1399 ،سنایا) آغاز شدانحصار دو ساله اخذ با همراه  به بازار تلفن با ورود رایتلدنیا، 

ناوری فشرکت پرداخت الکترونیک سامان برای اولین بار از خدمات مبتنی بر  این سال،در 

USSD  پول موبایلی ، طرح کیفآن. پس از (1389 ،اقتصاد یایدن) رونمایی کرد "24همراه "با عنوان

یرینگ در یازدهمین تحت نام ثبتی شرکت پرداخت اول کیش با برند ج USSDاول بر بستر همراه

پول الکترونیکی خدمات کیف. (1389 ،همراه اول) معرفی شد رسماً 2010نمایشگاه ایران تلکام 

 ود،بو شبکه بانکی  مرکزی بانکهای خدمات پرداخت که تحت نظارت دلیل ورود به حوزهبه جیرینگ

 .(1390 ،و همکاران زادهحسن)و عدم اعطای مجوز مواجه شد  مرکزی بانکهای مقرراتی با محدویت

لگوی صدور و راهبری ا، مشخص شد که پول الکترونیکمجوز کیفعمل آمده درخصوص  در بررسی به

ها ابالغ شده به بانک 1468با عنوان اختصاری کیپا، طی بخشنامه  1387پول الکترونیک در سال کیف

 ست.در چارچوب سند مذکور مجاز بوده ا و اخذ مجوز بانک به شرطپول برد هرگونه طرح کیفو پیش

همزمان با فعالیت جیرینگ در . اول برای ورود به بازار مالی، طرح جیرینگ را متوقف نکردهمراه

و در  آغاز شد 1390و  1389بازار، طرح دولت برای پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال 

کارت بانکی نداشتند، دسترسی به کارت بانکی پیدا  بخش عمده جامعه مشتریانی که قبالً نتیجه،
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 ،پول الکترونیکی جیرینگ به مشتریان فاقد حساب بانکیکردند. این روند باعث شد ارائه خدمات کیف

ول زمان باعث از دست رفتن خدمات کارت بانکی قرار گیرد و این تغییر پارادایم در ط ثیرتحت تأ

  .(7 و 4، 3، 2شونده مصاحبهپول جیرینگ در بازار شد )مزیت رقابتی کیف

های لپروتک واهمیت ارائه خدمات در شبکه بانکی و پرداخت، رعایت الزامات  ریکی از موارد پُ

ت رمز شده صورآن، به فنی ، باتوجه به ماهیتUSSDفناوری تبادل اطالعات بر بستر امنیتی است. 

اری ری سازگین فناوا بنابراین،مغایر با الزامات امنیتی شبکه بانکی و پرداخت است. این امر، نبوده و 

پرداخت  توسط شرکتکه در ابتدا  USSDخدمات پرداخت از طریق  ؛نداردالزم با خدمات پرداخت را 

بایست در یشد که ابتدا مشتریان مبه این صورت ارائه می ه بود،الکترونیک سامان به بازار معرفی شد

توانستند از نام شده خود مینام کرده و سپس با استفاده از کارت بانکی ثبتیک بستر اینترنت ثبت

ای به اینترنت وجود نداشت و این استفاده کنند. در آن مقطع دسترسی گسترده USSDخدمات 

شود نو سخت بود و موجب شده بود استقبال زیادی از آن فرایند برای مشتریان کمی پیچیده 

نام )بستر های جداگانه تبادل اطالعات ثبتدلیل وجود کانالبه با این حال،. (10 و 3شونده مصاحبه)

 یتی ایجاد کرده(، قابلیت اطمینان باالیی از نظر امنUSSDاینترنت( و تبادل اطالعات تراکنش )بستر 

ها انکبها و PSPز ورود سایر پس امرکزی معرفی شده بود.  یید بانکروش مورد تأعنوان تنها بود و به

ستر نام بر به ثبتاین بستر تغییر کرد و دیگر نیازی ب بربه بازار این فناوری، فرایند ارائه خدمات 

 .(8 و 3شونده مصاحبه) را آغاز نمایددر بازار  خود توانست رشد قابل توجهو  اینترنت وجود نداشت

بایست مبلغی الکترونیکی می 1شارژتا قبل از ورود این فناوری، مشترکین اپراتورها برای خرید پین

 20الی  10کردند که این مبلغ گاهی تا تر از اعتبار را بابت سود فروشندگان فیزیکی پرداخت میبیش

همان مبلغ اعتبار شارژ را بدون هیچ مبلغ  USSDاما از طریق  ؛شدرا شامل میدرصد اعتبار شارژ 

 5، 3شونده مصاحبهکردند )گیری کدهای ستاره و مربع، دریافت میسادگی و تنها با شمارهای بهاضافه

همراه ایجاد کند.  توجهی برای مشترکین تلفنکه این موضوع توانست مزیت اقتصادی قابل (10 و

ی فیزیکی اپراتورها را کاهش داد و صرفه اقتصادی هااین فناوری هزینه توزیع پین همچنین

 (.10 و 4، 1شونده مصاحبهتوجهی برای اپراتورها ایجاد کرد )قابل

کرد و این باعث شده بود که با زبان انگلیسی کار می صرفاً ،در اوایل ورود به بازار USSDفناوری 

های ن مشکل با بهبودهایی که در زیرساختراحتی کار کنند. ایبرخی از افراد نتوانند با این فناوری به

، برطرف شد و استفاده از این فناوری برای عموم مردم بسیار تسهیل گردید صورت گرفتاپراتوری 

برخی از کاربران به جای اعداد روی منوها، متن مقابل اعداد را  در ابتدا (.9 و 4، 2شونده مصاحبه)

ها داده شد، این مشکالت نیز رفع گردید هایی که به آنآموزشتدریج با بهکه  کردندارسال می

سازی رمز دوم توسط باتوجه به عدم گستردگی کارت بانکی و عدم فعال همچنین (.4شونده مصاحبه)

                                                      
1 Pin Top Up 
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های بازاریابی و بخش زیادی از مشتریان، ارائه خدمات بر این بستر با مشکالتی همراه بود و تالش

وجه این بود که مشتریان چگونه رمز دوم بانکی خود را فعال کنند مت رسانی، عمدتاًاطالع

های بایست از پروتکلبرداری از این فناوری میوکارها برای بهرهکسب بر آن،عالوه  (.4شونده مصاحبه)

ها برطرف شد و تدریج، محدودیتاما به ؛ها همراه بودبا برخی محدودیتکه  کردندمشخصی تبعیت می

های استاندارد توانستند ارائه خدمات خود را بر این کارگیری پروتکلای این حوزه با بهوکارهکسب

 (.9 و 8، 5، 3شونده مصاحبهبستر گسترش دهند )
 

 (1393 تا 1391) وکارکسب توسعه: دوم دوره -4-2

م و رویدادهای مه هادر نمایشگاه 1393تا  1391های ها طی سالPSPها و بانک USSDکدهای 

های ا چالشجیرینگ برای مقابله بصورت گسترده رونمایی گردید. حوزه خدمات پرداخت و بانکی به

خدمات  تر خود را به فروش دسترسیرات شرایط محیطی بازار، تمرکز بیشپول و انطباق با تغییکیف

USSD ها و به بانکPSP .کارت از طریق اندازی خدمات همبانک و جیرینگراهها معطوف کرد

توسعه بازار  ، روندUSSDوکار اول و همراهی ایرانسل در توسعه کسبجیرینگ به نمایندگی از همراه

برای  USSDکدهای  قراردادهای فروشوکار جیرینگ در مدل کسباین فناوری را سرعت بخشید. 

غیر از  دهنده خدمات پرداخت،های ارائهتاما برای شرک ؛های سالیانه بودشامل اجاره ها صرفاًبانک

ع . این موضو(1397 ،بنایا) شدمی های شاپرکی نیزکارمزد تراکنشدرصد از  80شامل حدود اجاره، 

 وجود آید.یز به، اختالفاتی نو پرداخت میان اپراتور و شبکه بانکی های بعدسالسبب شد در 

وکارهای سبکی مختلف تبدیل به یک برنامه مداوم برای هاتبلیغات کدهای سه رقمی در رسانه

دلیل سادگی و سرعت به USSDفعال در حوزه خدمات مالی و پرداخت شد. فروش شارژ بر بستر 

ش شاپرکی، ها عالوه بر کارمزد تراکنPSPبرای  که دسترسی، با استقبال زیاد کاربران مواجه شد

ین ادرآمدی  دستاوردهای مالی وظر درآمدزایی جذابیت باالیی داشت. ن از کارمزد فروش این محصول

ر شد. توکارهای جدیدتر به این حوزه و تالش برای درآمدزایی بیشفناوری، باعث ترغیب ورود کسب

های باالی با هزینه USSDها بر بستر تر و افزایش تعداد تراکنشها برای درآمدزایی بیشPSPرقابت 

  (.10و  7، 4شونده مصاحبه) بودتبلیغاتی همراه 

راتورها های اپگستردگی استفاده از فناوری و حجم تقاضا در اوایل آنقدر زیاد بود که زیرساخت

و تقاضا  افزایش نجر بهزیونی که متلوی تبلیغاتپاسخگوی نیازهای بازار نبود. با افزایش تعداد کاربران و 

های خود را توسعه دادند و سطح باالتری از زیرساختشد، اپراتورها نیز های همزمان میتراکنش

و  USSDوکار توسعه روزافزون کسب (.9 و 8، 4، 3شونده مصاحبهدهی را ایجاد کردند )خدمات

دند، وکارها که خارج از شبکه پرداخت کشور بواستقبال گسترده مشتریان، باعث شد برخی از کسب

های تبلیغات نگین باعث افزایش قیمتو حتی این رقابت س دشونگذاری در این بازار ترغیب به سرمایه

 (. 8 و 7، 4 شوندهمصاحبهها شد )در رسانه
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رها گذاری اپراتووکار و ورود این فناوری به بازار، چالشی از نظر نحوه قیمتدر اوایل توسعه کسب

ی برا صاًبستر، مخصو های تعیین شده توسط اپراتورها، باتوجه به درآمدزایی اینوجود نداشت و قیمت

ش ی و افزایتدریج با افزایش استقبال از این فناوراما به صرفه اقتصادی الزم را داشت؛ PSPهای شرکت

 های جدی بینهای خود را افزایش دادند و این موضوع باعث چالشدرآمدزایی آن، اپراتورها نیز قیمت

ایش سهم چند بازیگر اول در تر بازار و افزبیشبا توسعه  (.6شونده مصاحبهاپراتور و شبکه بانکی شد )

ای بود که صرفه گونهبازیگران به رقابت سایر، قیمت این فناوری برای USSDارائه خدمات بر بستر 

های باالی این فناوری، دلیل قیمتبه هاو بانک وکارهاکرد و برخی از کسباقتصادی الزم را ایجاد نمی

 .(7 و 4 ،3، 1 شوندهمصاحبهداری کنند )برتوانستند از آن بهرهنمی

 مخصوصاًو د نبو فناوریشده تمام یبر بها یمبتن، USSDکدهای سه رقمی  یگذارمتیق ،درواقع

 یمبتن ی اپراتورها،گذارمتی. نحوه قتر باشدکم توانستیم آن نداشتند یرو یکه درآمدها بانک یبرا

خاص  یهارکتشاز  یبه برخ یفناور نیا در نتیجه،و  طرفه انجام شد کیرند بودن کدها و  زانیبر م

ا ب تاتورها شد در مقابل اپرا شبکه بانکی و پرداخت یریگجبههدر ادامه نیز موجب و  گردیدمحدود 

ها و مالحظاتی نیتی، ریسک. الزامات ام(3شونده مصاحبهبا اپراتورها مقابله کنند ) یگرید یهاوهیش

 های اپراتورها نیز در راستایسیاست شد وجود داشت، موجبکه در حوزه خدمات مالی و پرداخت 

 تر و خارج از شبکه بانکی و پرداختوکارهای کوچکاین فناوری توسط انواع کسباز استفاده گسترده 

 (.9 و 3شونده مصاحبه)مورد استفاده قرار نگیرد 

هایی نیز مطرح بود. خدمات وکارها و رشد بازار، چالشبر گسترش کسب، عالوهدر این دوره

با  دلیل رایگان بودن از سوی کاربرانگیری که شامل دریافت موجودی کارت بانکی بود، بهمانده

ها نکبا سوی مات ازکه کارمزد این خداما از طرف دیگر، باتوجه به این استقبال زیادی مواجه شده بود؛

یاستی بر ساولین اقدام نظارتی و  در این راستاها شده بود. باعث افزایش هزینه بانک شد،پرداخت می

ارمزد کآن براساس  صورت پذیرفت که 1393در سال  مرکزی انکبا ابالغ بخشنامه ب USSDفناوری 

ن به این مراجعه مشتریاو ریال تعیین شد  1206های موبایلی معادل ی بر روی درگاهریگخدمات مانده

  .(1393، خبرآنالین) .فناوری جهت استفاده از خدمات دریافت موجودی را تا حد زیادی کاهش داد
 

 (1397تا  1394ها )و چالش هاتیدوره سوم: محدود -4-3

یکی از مواردی که همواره در این فناوری مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است، موضوع امنیت آن 

دلیل تبادل اطالعات حساس مشتریان مانند دهنده خدمات پرداخت، بهرهای بانکی و ارائهاست. بست

های امنیتی مشخصی هستند تا بتوانند ضمن جلب اطالعات کارت بانکی، رمز کارت و ... دارای پروتکل

وکارهای آن حوزه کاهش دهند. های ناشی از افشای اطالعات را برای کسباعتماد مشتریان، ریسک

کند که صورت شفاف منتقل میهای بانکی را بهخود، داده ذاتیهای باتوجه به ویژگی USSDفناوری 

توان اطالعات شماره تماس و سایر اطالعات درحال تبادل را مشاهده درصورت شنود این اطالعات، می
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های ه محدودیتگذار قرار گرفت و منجر بکرد. این موضوع همواره مورد انتقاد نهادهای ناظر و قانون

  بسیاری نیز گردید.

شور مطرح ک یدر شبکه بانک یفناور نیا تیبه بعد مالحظات مرتبط با امن 1394از اواسط سال 

. دش یانونانع قمو یباعث اعمال برخ یفناور نیا توسعه و کاربردروند  دامهموضوع در ا نیکه ا گردید

را  USSDهای جدی ارائه خدمات پرداخت بر بستر اولین محدودیت شرکت شاپرک 1394در مهر ماه 

 15گیری( از تاریخ دریافت موجودی )مانده ،هاابالغ کرد. براساس این محدودیت PSPهایبه شرکت

 یهر بانک برا USSD یکدها قیاز طر یموجود افتیدراما  ؛طور کامل ممنوع شدبه 1394مهر ماه 

ها درحالی رخ دودیتمحاین (. 10 و 8شونده مصاحبه)ماند  نان برقراردارنده حساب همان بانک همچ

ها موجب وکارهای جدید وارد عرصه رقابت در این بازار شده بودند و این محدودیتداد که برخی کسب

های به مسیر صرفاً USSD امنیت فناوری از طرفی،وکارشان شد. ها نسبت به ادامه کسبنگرانی آن

ورود  .های مالی، نبودسازی اطالعات در تراکنشهای امنارتباطی آن و عدم رعایت پروتکل

 مرکزی بانکای بود که از سوی مدیران هبه بازار نیز دغدغ مرکزی بانکوکارهای خارج از نظارت کسب

که  ه بودل توجقابهمراه  در حوزه خدمات پرداختمهم  ترتیب، این موضوعبدین شد. مطرح می

 پی داشت. های دیگری را نیز درمحدودیت

الی بر بستر ممبنی بر توقف روش فعلی خدمات بانکی و  مرکزی بانک هیابالغ، 1395در فروردین 

USSD  فاده از روی این فناوری، استبر  مرکزی بانکهای اعمال محدودیتهشدارها و و شروعUSSD 

های دهد که رخداد امنیتی نامطلوبی در طول سالها نشان میبا ابهام مواجه کرد. اگرچه بررسی را

خبرهای متعددی در  ،اما با این حال (؛4شونده مصاحبهگزارش نشده است )استفاده از این فناوری 

افزایش  بهمنجر گذار مبنی بر عدم امنیت این بستر مطرح شد که ها و از سوی نهادهای قانونرسانه

 (.8شونده مصاحبهوکارها گردید )وری توسط سایر کسببرداری از این فناریسک بهره

منظور افزایش امنیت بسترهای تراکنش کارتی از جمله  به مرکزی، بانک 1395در مهر ماه 

USSD ،؛ شدکه در آن از توکن به جای روش فعلی استفاده می ای به نام پیوند رونمایی کرداز سامانه

های مشتریان خود جهت گذاری دادهاشتراک در به PSPهای اما با توجه به عدم همکاری شرکت

امل طور کرا به USSDها در سامانه پیوند، عمالً این سامانه نتوانست امنیت فناوری تجمیع داده

 هیکل"رد مرکزی اعالم کبانک  ،1396در بهمن ماه نهایتا  (.9 و 3شونده مصاحبهتضمین نماید )
 یهاتراکنش یبرا رفاًبدون حضور کارت، ص یرهایتا مقصد در مس دأاز مب یفاقد رمزنگار یهاتراکنش

مربوط به  یها( مجاز است و تراکنشیقبوض آب، برق، گاز و تلفن شهر ری)نظ یپرداخت قبوض عموم
با این  "و پردازش نخواهد شد. رشیشتاب و شاپرک پذ یهادر شبکه ژهیقبوض و ایشارژ و  دیخر

گردید و این درحالی بود که در حذف می USSDهای موبایلی از بستر ابالغیه، حجم باالیی از تراکنش

 USSDشد. اگرچه خدمات پرداخت بر بستر فناوری ای از این بستر میآن مقطع استفاده گسترده

مرکزی به شبکه بانکی، کارمزد تراکنش  بانکبا ابالغ  20/03/1397همچنان ادامه یافت؛ اما در تاریخ 
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ها برای استفاده از این وکارها و استقبال آنحذف شد و در نتیجه، درآمدهای این بستر برای کسب

  فناوری کاهش یافت.
 

 (1397دوره چهارم: ثبات همراه با رکود )پس از  -4-4

سوی نهادهای قانونی حوزه  از های متعدد اعمال شدهاد محدودیتهای فراوان و ایجپس از چالش

ه کسیری خدمات بانکی و پرداخت، این فناوری در ادامه روند خود محدوده مشخصی را طی کرد. م

و  دشحدود م به برخی خدمات مشخص ازجمله خرید شارژ، بسته اینترنت و پرداخت انواع قبوض صرفاً

 ،از طرفی ر رقابت خارج شدند.از بازا های ایجاد شده،توجه به محدودیتبسیاری از کدهای دستوری با

موضوع امنیت این  ،صلی آنهایی که محور اهای اعمال شده بر روی این فناوری و چالشمحدودیت

افته و یوکارهای جدید به این بازار افزایش باعث شد ریسک ورود کسب ،فناوری را نشانه رفته بود

(. توسعه 7 و 2شونده مصاحبهعطوف گردد )ایلی مهای موبوکارها به سمت اپلیکیشنتمرکز کسب

و در  درصد 80به بیش از  1398و  1397های سال باند نسل چهارم که دردسترسی به اینترنت پهن

. همچنین گردیدهای موبایلی تر اپلیکیشنرونق بیش سببرسیده بود،  درصد 90به  1399سال 

اقتصادی  فناوری را تقلیل داد و صرفه ، مزایای اقتصادی اینUSSDحذف کارمزد تراکنش بر بستر 

که از قبل  PSPهای (. شرکت1شونده مصاحبهتر آن در بازار از دست رفت )این بستر برای توسعه بیش

مت سان به و در صدد هدایت مشتریمشتریان خود را روی این بستر داشتند، به همان بسنده کردند 

 (.10 و 8، 6ه شوندمصاحبه) های اختصاصی خود بودنداپلیکیشن

فناوری  ها، بازار جدیدی بود که در مقابلهمراه از طریق اپلیکیشن ارائه خدمات بر بستر تلفن

USSD ک سو و یدمات برای مشتریان از تنوع ارائه خ بنابراین، تدریج توسعه یافت.قرار گرفت و به

های نسبی مزیت از ،دیگر وکارها از سویبرای کسب)اپلیکیشن اختصاصی( مالکیت بستر ارائه خدمات 

 نیز هاگذاری اپراتورقیمت (.10 و 6، 4، 2شونده مصاحبه) شوده میدرنظر گرفتدر مقابل این فناوری 

 برای استفاده وکارهااما باز هم نتوانست موجب ترغیب کسب ؛های اخیر کاهش یافتتدریج در سالبه

ع برخی ابهامات و تثبیت و با رف 1397یان سال در پا (.4شونده مصاحبهاز این فناوری گردد ) تربیش

د این شباعث  و گردیدوکار، یک محصول جدید اپراتوری به نام بسته اینترنت وارد بازار فضای کسب

  (.2شونده مصاحبهتر مورد توجه قرار گیرد )فناوری از نظر اقتصادی کمی بیش

های ی تبلیغاتی به سمت اپلیکیشنهاتغییر جهت فعالیتباتوجه به کلیه تغییرات ذکر شده و 

 USSDاما همچنان  شود؛ی برای این فناوری انجام نمیموبایلی، درحال حاضر فعالیت تبلیغات چندان

همراه هوشمند،  و بسیاری از مردم علیرغم داشتن تلفن کردهجذابیت خود را برای مشتریان حفظ 

همچنین قابل  (.10شونده مصاحبهکنند )استفاده می USSDبرای خرید شارژ سیم کارت خود از 

، روندها آنچه از بررسیو  های امنیتی که برای این فناوری مطرح شدعلیرغم چالش توجه است که

های نسبی خود از توان دریافت همچنان این فناوری با حفظ مزیتو نظرات خبرگان میرویدادها 
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برای بسیاری از کاربران جذاب و د استقبال کاربران قرار دارد جمله سهولت استفاده و رایگان بودن، مور

حتی برخی از فعاالن حوزه خدمات پرداخت  (.8 و 5، 4، 3، 2شونده مصاحبه)و قابل اعتماد است 

وکاری و رفع برخی از های کسبصورت تغییر در مدل این فناوری درالکترونیک، معتقدند که 

  (.8شونده مصاحبهجدیدی را آغاز کند )تواند دوران رشد ها میمحدودیت

 

فناوری ثیر نهادهای فیزیکي و سخت بر توسعه و کاربرد : تأهابحث در خصوص یافته -5

USSD 
کنون تا 1389در ایران از سال  USSDتر بیان شد، توسعه و کاربرد فناوری همانطور که پیش

 هش، سیرین پژوادر ها و قوانین و مقررات بوده است. متأثر از عوامل نهادی متعددی از قبیل سازمان

های رویداد یع ومجموع وقا ،تاریخی این فناوری در ایران به چهار دوره تقسیم شده است و در هر دوره

یی و شناسات، اس تهمهم با تأکید بر رویکرد نهادی که عاملیت تغییر در توسعه و کاربرد فناوری را داش

 ست. مورد بحث قرار گرفته ا
 

 نهادهای فیزیکي -5-1

 باند بر بسترهنپبرداری از نسل سوم اینترنت رایتل با اخذ انحصار دو ساله، به بهره دوره اول:

وسعه اول، اقدام به تهمراه پرداخت و پس از رفع انحصار آن، اپراتورهای ایرانسل و همراه شبکه تلفن

 ندبزرگ از جمله تهران، مشهد و شیراز کرد همراه در شهرهایهای نسل سوم شبکه تلفن زیرساخت

، اپراتورها . همزمان با عرضه اینترنت نسل چهارم به بازار(1393؛ دنیای اقتصاد، 1399ایسنا، )

همراه  های پیشرفته اینترنت پرسرعت تلفنهای شبکه خود را به منظور پوشش وسیع نسلزیرساخت

با عنوان  USSDخدمات مبتنی بر فناوری  ،باریننخستبرای  1389در کشور توسعه دادند. در سال 

ل، تالیا همراه ایرانس توسط شرکت پرداخت الکترونیک سامان با همکاری اپراتورهای تلفن "24همراه "

پول رح کیفط. پس از آن، (1389دنیای اقتصاد، ) یش( معرفی شدمنطقه آزاد ک درکیش )و تله

ین سامانه به دلیل ایجاد د جیرینگ رسماً مطرح گردید. ابا برن USSDاول بر بستر موبایلی همراه

ارائه  ر فرایندمرکزی قرار گرفته بود. با تغیی قابلیت اطمینان باال از نظر امنیتی، مورد تأیید بانک

ینترنتی، بانک انام و عدم نیاز به ثبتها ها و بانکPSPبه دلیل ورود سایر  USSD خدمات بر بستر

جوز دارای م PSPهای مبنی بر ارائه خدمات بانکی بر این بستر از طریق شرکتافقت خود مرکزی مو

 3شونده حبهمصا) آغاز گردیددر بازار  USSDخدمات پرداخت، اعالم نمود. بدین ترتیب، رشد فناوری 

 .(8و 

ها روی PSPها و به بانک USSDجیرینگ به فروش دسترسی خدمات در این دوره،  :دوره دوم

پول و انطباق با تغییرات شرایط محیطی بازار مقابله کند. های کیفآورد تا از این طریق بتواند با چالش

ها تحت عنوان PSPها تحت عنوان همبانک و کدهای اختصاصی کدهای اختصاصی بانک
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ن موجب تسریع روند توسعه بازار ای 1392تا  1391های کارت از طریق جیرینگ در سالجیرینگ

وکارهای جدیدتر به ای برای ورود کسبدستاوردهای مالی و درآمدی این فناوری، انگیزه. شدفناوری 

های همزمان در اثر باال رفتن (. افزایش حجم تقاضا و تراکنش7 و 4شونده مصاحبه)این حوزه بود 

فراهم آورد و سطح های اپراتورها را تلویزیونی موجبات توسعه زیرساخت تعداد کاربران و تبلیغات

-مصاحبههای اپراتورها گردید )شکل گرفت؛ اما به تدریج سبب افزایش قیمت دهیباالتری از خدمات

ها وکارهای جدید و بانک(. بدین ترتیب، قیمت این فناوری صرفه اقتصادی الزم را برای کسب6شونده 

، 1 شوندهمصاحبهخاص شد ) هایکرد و سبب محدود شدن این فناوری به بعضی از شرکتایجاد نمی

همچنین، به دلیل وجود برخی الزامات امنیتی در حوزه خدمات مالی و پرداخت، اپراتورها . (7 و 4 ،3

تر و خارج از شبکه بانکی و وکارهای کوچکهای خود را به نحوی اتخاذ کرده بودند که کسبسیاست

 برداری نمایند. بهرهطور گسترده پرداخت نتوانند به راحتی از این فناوری به

ی تراکنش مرکزی با رونمایی از سامانه پیوند به دنبال ارتقا سطح امنیت بسترهابانک دوره سوم: 

تریان خود های مشهمکاری الزم جهت تجمیع داده PSPهای بود؛ اما شرکت USSDکارتی از جمله 

سامانه صورت نگرفت توسط این  USSDدر این سامانه نکردند. در نتیجه امنیت فناوری 

 USSDور، از (. با توجه به این که بخش زیادی از کاربران در نقاط مختلف کش9 و 3شونده مصاحبه)

 کردند، این خود دلیل مهمی برایعنوان تنها راه دسترسی به خدمات پرداخت موبایلی استفاده میبه

ت با و دول ینقانو ینهادها ریادر س ییهامخالفتعدم امکان قطع کامل این فناوری بود و سبب شد 

های خرید شارژ، پرداخت در تراکنش USSDمبنی بر قطع استفاده از فناوری  مرکزی بانک میتصم

 و 4 مصاحبه شونده) های موبایلی به جز پرداخت قبوض عمومی، صورت بگیردقبض و سایر تراکنش

مرکزی، وزیر ارتباطات العجل بانک و تنها یک روز مانده به ضرب 14/11/1396. سرانجام در تاریخ (8

 خبر داد. پس USSDمرکزی جهت عدم قطع شدن در حساب توئیتر خود از توافق با رئیس کل بانک 

 همچنان ادامه یافت.  USSDاز این توافق ضمنی، خدمات پرداخت بر بستر فناوری 

ه بوکارها را ، کسبUSSDهای ایجاد شده در خصوص امنیت فناوری محدودیت دوره چهارم:

دادن از دست نبرای  PSPهای (. شرکت7 و 2شونده مصاحبه)های موبایلی سوق داد اپلیکیشنسمت 

دمات خردند. بنابراین، ارائه کهدایت  های اختصاصی خودها را به سمت اپلیکیشنآنیان، مشترحداقل 

ت قرار گرف USSDقابل فناوری عه یافت و در مها به تدریج توسهمراه از طریق اپلیکیشن بر بستر تلفن

وکارها گذاری اپراتورها نیز نتوانست توجه کسب(. در ادامه، کاهش قیمت10 و 6، 4، 2شونده صاحبهم)

های ارائه بسته و اپراتورها به اندکی به ثبات رسیدفضای بازار  1397را جلب نماید. در پایان سال 

 شود.  تریتوجه بیش USSDفناوری به تصادی، اینترنتی پرداختند و این امر سبب شد از نظر اق
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 نهادهای سخت -5-2

ل ائه خدمات در حوزه پرداخت مشموبه دلیل ارپول الکترونیکی جیرینگ، طرح کیف دوره اول:

در . (1390 ،و همکاران زادهحسن)های مقرراتی بانک مرکزی و عدم اعطای مجوزگردید محدودیت

های مجلس شورای اسالمی، های نوین مرکز پژوهش، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری1390تیرماه 

گ و منتشر نمود که فعالیت جیرین "بررسی خدمات مالی همراه در کشور"گزارشی تحت عنوان 

ن طابق ایم .همراه در حوزه خدمات مالی و پرداخت را منوط به اخذ مجوز بانک کرد اپراتورهای تلفن

گ، مرکزی معرفی شده بود و اجرای طرح جیرین ، تنها بستر مورد تأیید بانک24گزارش، سامانه همراه 

مانه بر افزایش حجم پول، سبب ایجاد سارفت که عالوه نوعی مداخله در سیستم بانکی به شمار می

، هابه بانک 1468ه شنامابالغ بخ با 1387گردید. در سال مرکزی میبانکی خارج از نظارت بانک 

 1392پذیر گردید. در سال امکان خذ مجوز بانکپول الکترونیک به شرط اکیف هایطرحبرد پیش

ت رای نظاربای با نام اختصاری سپاس )سامانه پرداخت الکترونیک سیار( به منظور ایجاد بستری پروژه

. ف شدبرای اجرایی شدن آن نیز تعریهای الکترونیک موبایلی، مطرح و اقدامات مشخصی پولبر کیف

دولت  ور کاراول، پرداخت یارانه نقدی به مردم در دستهمزمان با ادامه طرح جیرینگ توسط همراه

زار از پول جیرینگ در باقرار گرفت که با گسترش دسترسی مردم به کارت بانکی، مزیت رقابتی کیف

 . (7و  4، 3، 2شونده مصاحبه) دست رفت

ر ارت منجکگیری خصوصاً دریافت موجودی در این دوره، رایگان بودن خدمات مانده دوره دوم:

افزایش  ها،کبه استقبال کاربران زیادی گردید؛ اما به دلیل پرداخت کارمزد این خدمات توسط بان

شمول کارمزد نهاد نظارتی، م، این خدمات از سوی 1393ها را به دنبال داشت. در سال هزینه بانک

 یافت. های این خدمات کاهش راکنشتشد و 

هایی در روند توسعه و باعث ایجاد محدودیت USSDمالحظات امنیتی فناوری  دوره سوم:

های جدی ارائه خدمات پرداخت بر بستر اولین محدودیت، 1394کاربرد این فناوری گردید. در سال 

USSD  توسط  ،دریافت موجودی کارتهرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایلی و مبنی بر ممنوعیت

 یهر بانک برا USSD یکدها قیاز طر یموجود افتیدراما ابالغ شد؛  PSPهای شاپرک به شرکت

(. بنابراین، کاربرد این فناوری محدود به 1394خبرآنالین، پذیر بود )امکان دارنده حساب همان بانک

شد  نترنتیفروش شارژ و بسته ا شاملی، و خدمات یپرداخت انواع قبوض اپراتورخدماتی از قبیل 

ها و هشدارهای بانک مرکزی در خصوص ، اعمال محدودیت1395در سال  (.10 و 8شونده مصاحبه)

 USSDباعث ایجاد ابهام در استفاده از فناوری ، 16/01/1395بخشنامه مورخ طی  USSDفناوری 

گیری طی ابالغیه شاپرک در های ماندهتراکنشبرای  USSDبستر اندازی سامانه پیوند، با راه گردید.

ای، ، بانک مرکزی طی ابالغیه1396مجدداً مورد استفاده قرار گرفت. در سال  11/10/1395تاریخ 

های های خرید شارژ، پرداخت قبض و سایر تراکنشدر تراکنش USSDممنوعیت استفاده از فناوری 
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ی( را اعالم کرد. در ض آب، برق، گاز و تلفن شهرقبو مانند)موبایلی به جز پرداخت قبوض عمومی 

وکارها و استقبال کسب، با حذف کارمزد تراکنش طی ابالغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، 1397سال 

از  یفناور نیدولت در قبال ا یهااستیسها از طریق این بستر کاهش یافت. در این دوره، نآدرآمد 

استفاده  یفناور نیارائه خدمات به عموم مردم از ا یبرا زیخود ن یدولت یبوده و نهادها یتینوع حما

 نیکه قوان افتیدر توانیمجموع با توجه به موارد ذکر شده م در؛ اما (6 و 4مصاحبه شونده کردند )می

 یکاربردها یریگداشته و جهت یفناور نیا کاربردبر  یقابل توجه ریثأمرکزی ت محدودکننده بانک

مرکزی  بانک یاقدامات محدودکننده مقررات ریثأتحت ت اریبس یبه سمت خدمات اپراتور یفناور نیا

 .(3شونده مصاحبه) بوده است

هش حذف کارمزد تراکنش بر بستر این فناوری کابا  USSDمزایای اقتصادی  دوره چهارم:

. در (1شونده مصاحبهتر آن در بازار وجود نداشت )یافت. و دیگر صرفه اقتصادی برای توسعه بیش

، توان رقابتی این USSDفناوری  های اعمال شده برتوان گفت روندهای فعلی و محدودیتمجموع می

توان جایگزینی مطلقی برای آن متصور بود ها کاهش داده؛ اما نمیفناوری را در مقابل اپلیکیشن

 (.4شونده مصاحبه)

ها و مزایای بسیاری برای ابیتود به بازار از جذهای ابتدایی وردر سال USSD بنابراین، فناوری

ای توان دریافت که فضوکارها برخوردار بود. با مرور تاریخچه این فناوری میکاربران و همچنین کسب

های ورود دهد. دورهچالش مهمی را نشان نمی 1394تعامل بین شبکه اپراتوری و شبکه بانکی تا سال 

های همراه و فعالیت های ابتدایی، با مشارکت اپراتورهای تلفنسال وکار دربه بازار و توسعه کسب

رت ها در این حوزه همراه بود و تعامالت خوبی بین این دو بخش صوو بانک PSPهای تبلیغاتی شرکت

 یجاد شدهادلیل وابستگی پذیرفت. اما پس از گذشت زمان و گسترش خدمات بر این بستر، اپراتورها به

این  زنی کمتری درشبکه پرداخت الکترونیک در موضع ضعف قرار گرفتند و قدرت چانهبه بازیگران 

های تعیین شده در و مدل USSDگذاری کدهای (. موضوع قیمت4شونده مصاحبهوکار داشتند )کسب

تدریج باعث عدم تعامل بین شبکه بانکی و شبکه به هاPSPها و قراردادهای بین اپراتور با بانک

 شد.  اپراتوری

 (CGAP, 2014) همانند کشورهای نیجریه، بنگالدش و اندونزی، 1397تا  1394های طی سال

مرکزی مواجه شد و تا مرز قطع شدن کامل های گسترده از سوی بانک با محدودیت USSDفناوری 

ای نهادهای دولتی و مجلس را به این موضوع باز کرد. اما در نهایت، این نیز پیش رفت و حتی پ

وکاری بین مرکزی و رفع مشکالت کسبهای بانک ها، پس از اعمال محدودیتاختالفات و چالش

( و حمایت نهادهای 5شونده مصاحبهدهنده خدمات پرداخت فروکش کرد )های ارائهاپراتورها و شرکت

(. در 4شونده مصاحبهطور کامل حذف نگردد )ری باعث شد که این فناوری از بازار بهدولتی از این فناو

مرکزی و قوانین و مقرراتی که عمدتاً در حوزه خدمات مالی و مجموع این اقدامات محدودکننده بانک 
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پرداخت شکل گرفت، باعث شد که این فناوری در یک محدوده مشخصی از جمله فروش شارژ، بسته 

ها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، تاریخچه ت، پرداخت قبوض و تا حدی پرداخت به خیریهاینترن

این فناوری، نهادهای فیزیکی و تعیین های توسعه در سال دهد کهنشان میدر ایران  USSDفناوری 

 این وکارهای مرتبط بادر چگونگی رشد و توسعه کسب قوانین و مقررات )نهادهای سخت(ها و سیاست

 (.3تأثیر چشمگیری داشته است )جدول  فناوری
 

بر  بندی نویسندگانجمعدر ایران ) USSDتأثیر نهادهای فیزیکی و سخت در توسعه و کاربرد فناوری : 3 جدول

 (های تحقیقاساس یافته

 ریثأت نحوه  یکیزیف نهاد قوانین )نهاد سخت(گری و تصمیمات سیاستی، تنظیم دوره
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 کنندهتقویت اپراتورها و دولت ل سوم و چهارمهای اینترنت نستوسعه زیرساخت

 همکاری و تعامل مشترک شبکه بانکی با شبکه اپراتوری
ها و PSPاپراتورها، 

 هابانک
 کنندهتقویت

 محدودکننده اپراتورها شبکه اپراتور وکاری اختصاصیسازی مدل کسبتجاری

 خنثی اپراتور )همراه اول( همراهپول الکترونیک بر بستر تلفنکیفاندازی راه

پول کیف های مقرراتی برایو محدودیت عدم اعطای مجوز

 ی جیرینگالکترونیک
 خنثی مرکزی بانک

 کنندهتقویت دولت طرح دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم

 تلفن یاپراتورها و نگیریج تیفعالبرای  بانک مجوز اخذشرط 

 پرداخت و یمال خدمات حوزه در همراه

 یشورا مجلس

 یاسالم
 محدودکننده

 کنندهتقویت اپراتورها وکارهابه کسب USSDفروش کدهای سه رقمی 

 نام اینترنتیو عدم نیاز به ثبت USSDتغییر روش 
مرکزی و  بانک

PSPها 
 کنندهتقویت

 خنثی اپراتورها استفاده کاربرانرفع برخی مشکالت عملکردی جهت 

 تالش جهت آموزش کاربران در استفاده از فناوری
ها و PSPاپراتورها، 

 هابانک
 خنثی

 کنندهتقویت اپراتورها های فنیاستانداردسازی پروتکل

وم
 د

ره
دو

 (
13

91
-1

39
3

) 

 کنندهتقویت هاو بانکها USSD PSPتبلیغات گسترده کدهای سه رقمی 

 کنندهتقویت هاو بانکها PSP تر کاربرانقابلیت کدهای میانبر جهت استفاده سریعایجاد 

 وکارهاصرفه اقتصادی و افزایش درآمد برای کسب
مرکزی و  بانک

 اپراتورها
 کنندهتقویت

 کنندهتقویت اپراتورها خدماتهت افزایش سطح جهای اپراتوری توسعه زیرساخت

 کنندهتقویت هاPSP قابتربازار و افزایش  وکارهای جدید بهورود کسب

 های تبلیغاتی درنتیجه افزایش رقابت در بازارافزایش هزینه
PSP و صدا و ها

 سیما
 محدودکننده
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 ریثأت نحوه  یکیزیف نهاد قوانین )نهاد سخت(گری و تصمیمات سیاستی، تنظیم دوره

 محدودکننده اپراتورها USSDرقمی سه افزایش قیمت فروش کدهای 

 محدودکننده مرکزی بانک گیریتعیین کارمزد برای خدمات مانده

وم
 س

ره
دو

 (
13

94
-1

39
7

) 

 محدودکننده شرکت شاپرک های خریدگیری و تراکنشخدمات مانده ممنوعیت

 محدودکننده شرکت شاپرک هزار تومانی 200محدودیت سقف تراکنش 

 خدمات مالی و بانکی یبر توقف روش فعل یشاپرک مبن هیابالغ
USSD 

 محدودکننده شرکت شاپرک

 USSDهای امنیت تراکنش ارتقا اندازی سامانه پیوند جهتراه
مرکزی،  بانک

 هاPSPها و بانک
 کنندهتقویت

های ثبت شده در گیری محدود به کارتبازگشت خدمات مانده

 سامانه پیوند
 کنندهتقویت شرکت شاپرک

 محدودکننده مرکزی بانک USSDهای بر توقف پذیرش تراکنشمرکزی مبنی ابالغیه بانک

همراه و دسترسی به تلفنپرسرعت  نترنتیاافزایش ضریب نفوذ 

 هوشمند

اپراتورها، سازمان 

 تنظیم مقررات
 محدودکننده

 کنندهتقویت دولت، مجلس مرکزیمخالفت دولت و مجلس با تصمیم بانک

 مرکزی جهت ادامه فعالیتتوافق وزیر ارتباطات با رئیس کل بانک
USSD 

وزارت ارتباطات، 

 مرکزی بانک
 کنندهتقویت

 محدودکننده مرکزیبانک USSDها مبنی بر حذف کارمزد بستر مرکزی به بانک بانک یهابالغ

رم
ها

 چ
ره

دو
 از 

13
97

 

 محدودکننده اپراتورها درصد 80به بیش از پرسرعت  نترنتیاافزایش ضریب نفوذ 

 محدودکننده هاو بانکها PSP های موبایلیهای بازاریابی به سمت اپلیکیشنتغییر جهت فعالیت

 محدودکننده هاPSPها و بانک هاارائه خدمات متنوع پرداخت و بانکی بر بستر اپلیکیشن

 خنثی اپراتورها اینترنت به بازار ارائه یک محصول جدید به نام بسته

 محدودکننده هاPSPها و بانک USSDهای تبلیغاتی ارائه خدمات بر بستر کاهش فعالیت

 

 و پیشنهادات یریگجهینت -6

مالی و باتوجه به نوع ارائه آن در بازار و ماهیت کاربردی آن دارای دو وجه  USSDفناوری 

های حوزه شامل شرکت مرتبط با این فناوری عمدتاً اپراتوری است. از یک طرف نهادهای فیزیکی

یم قوانین و گذاری و تنظهای قانونخدمات پرداخت و خدمات اپراتوری بوده و از طرف دیگر حوزه

شود که بخش خدمات میمقررات نیز در دو گروه خدمات اپراتوری و خدمات مالی و پرداخت خالصه 

مرکزی بوده و بخش خدمات اپراتوری بر عهده سازمان تنظیم مقررات و  مالی و بانکی بر عهده بانک

دو  نیبر ا عالوهکه همچنین در تاریخچه این فناوری مشاهده شد  .باشدمیارتباطات رادیویی کشور 

 یهااستیسقوانین، مقررات و هستند،  رگذاریثأت یفناور نیا یبر رو میطور مستقکه به گذارنهاد قانون
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را  یفناور نیمرتبط با ا یهاتیفعال تواندیم میرمستقیصورت غبه زین یتیحاکم ینهادها ریدولت و سا

 .(1398ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ) ر قرار دهدیثأتحت ت

ه بانکی، ، تعامالت بین دو بخش شبکه اپراتوری و شبکUSSDبررسی تاریخی فناوری باتوجه به 

( 1394تا  1389سال اول انتشار این فناوری در بازار ) 5تقسیم است. در به دو برهه زمانی قابل 

 زار شد ووکار و انتشار سریع آن در بامثبت و سازنده این دو بخش، باعث رشد و رونق کسب تعامالت

ی حد زیاد ثیر قرار گرفته و تامالت نیز تحت تأوکاری این تعاکسبپس از آن با بروز برخی اختالفات 

  موجب عدم توسعه همه جانبه این خدمات گردید.

 این فناوریعنوان بازیگران اصلی بازار اول، بهو همراههمراه ایرانسل دو اپراتور تلفن همچنین،

ت شده اس ی باعثسهم قابل توجهی دارند. این رقابت محدود در بازار ایران تا حد زیاد ومطرح هستند 

ها ایر کشورسهایی همراه باشد. بررسی تجربیات این بازار نیز با ریسک بهگذاران جدید که ورود سرمایه

تری در حوزه دهد در بازارهایی که رقابت بیشنشان می USSDات بر بستر فناوری در حوزه ارائه خدم

افتاده  اکمیتی اتفاقتری از سوی نهادهای نظارتی و حهای کمخدمات اپراتوری وجود دارد، محدودیت

ن به دو صر بود. در این ارتباط بازار خدمات ارتباطی در ایران نیز باتوجه به منح(CGAP, 2014) است

برای ی باز ای رقابتها از جامعه مشتریان، امکان رقابت با این دو بازیگر را در فضاپراتور و سهم باالی آن

ده بازار ش کند که این خود منجر به ورود نهادهای حاکمیتی در تنظیمسایر بازیگران بسیار محدود می

 است.

با  USSDتوان گفت که فناوری های انجام شده میو بررسی مذکوردرمجموع باتوجه به موارد 

ها به بازار ارائه شنکیهمراه و ورود اپلی های تلفنوی شبکهرهای اینترنت پرسرعت بر توسعه زیرساخت

شاید  وده وباما روند آن بسیار تدریجی  ؛خدمات پرداخت و خدمات اپراتوری، درحال جایگزینی است

که  شوندگان قرار دارد این استکید مصاحبهمطلق جایگزین نشود. آنچه مورد تأ صورتگاه بههیچ

ها و های جایگزین، از مزیتود روشتوان حتی با وجنان برقرار بوده و میهای این فناوری همچمزیت

 تر بهره برد.های آن بیشقابلیت

ها و در این پژوهش ضمن پرداختن به رویکرد نهادی در توسعه و کاربرد فناوری، ویژگی

، از در پیشینه USSDو نقش نهادهای فیزیکی و سخت در توسعه فناوری  USSDکاربردهای فناوری 

های ها و مصاحبههای خبری، اسناد قانونی، مقاالت، گزارشپایگاهند های ثانویه مانطریق بررسی داده

، USSDهای انجام شده با خبرگان حوزه فناوری ت و نیز با استفاده از مصاحبهمنتشر شده در نشریا

در انتها، . گرفتبا رویکرد نهادی مورد بررسی قرار  USSDفناوری عوامل تأثیرگذار بر توسعه و کاربرد 

به  یکه به صورت اختصاص ی. اوالً پژوهشباشدیاز چند جنبه قابل بحث م نیز پژوهش نیا ینوآور

راستا،  نیانجام شده و در ا رانیبپردازد به ندرت در ا یدستور یکدها یفناور یتیریمد یهاجنبه

با  USSD یبر توسعه و کاربرد فناور رگذاریعوامل تأث یشکاف، به بررس نیپرکردن ا یمقاله حاضر برا

با  سهیدر مقا یدهندگحیقدرت توض شیافزا یپرداخته است. دوماً، مقاله حاضر برا ینهاد یکردیرو
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را به صورت  یفناور نیبر توسعه و کاربرد ا رگذاریو سخت تأث یکیزیف ینهادها یفیک یهالیتحل

 نیمحدودکننده ا ایکننده تیتقو به همراه نقش یفیمنظر ک زها را اآن ریثأنموده و ت ییجداگانه شناسا

و  یاستیس شنهاداتی. سوماً پدینمایم لیتحل USSD یفناور یتوسعه کاربرد ندیانهادها را در فر

 نترنتیا یدر بستر ارتباط یو بانک یمال یهایاز فناور یفی، در طUSSDارائه شده، عالوه بر  یکاربرد

 و داللت هستند. تیموضوع یدارا
 

 ات سیاستيشنهادیپ -6-1

امات های این مقاله، در خصوص نحوه مواجهه دولت، مالحظات و اقدپیشنهاد بر اساس یافتهسه 

 تواند مورد توجه قرار گیردال میحوزه دیجیت های جدید خصوصاً درسیاستی توسعه و کاربرد فناوری

 .که به شرح ذیل است

دهد که می بررسی تاریخی این فناوری نشان :یبخش نیب یهایهمکارو  هاتعامل تیتقو

هایی مواجه بوده های بین بخشی بازیگران از یک دوره تاریخی به بعد با چالشتعامالت و همکاری

برد و ایجاد روابط -وکاری بردهای کسبگردد از طریق ایجاد مدلاست. در این راستا پیشنهاد می

پرداخت، بسترهای الزم همکارانه متقابل میان بازیگران دو صنعت خدمات اپراتوری و خدمات بانکی و 

های دانشی و جهت توسعه منافع دوجانبه بر روی این فناوری ایجاد گردد. همچنین استفاده از ظرفیت

های امنیتی و تواند نقش مناسبی در رفع چالشفناورانه موجود در سایر نهادهای حوزه فناوری می

 های فناورانه داشته باشد.برخی موانع و محدودیت

 USSDهای مختلف در نحوه استفاده از فناوری ایجاد محدودیت و مقررات: نیقواندر  یبازنگر

در  و حتی برخی قوانین محدودکننده در کاربردهای این فناوری، باعث شده است که این فناوری صرفاً

های چند گذاریبخشی از کاربردهای خود مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع در حوزه سیاست

شود یک نظام و تواند مورد توجه قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد میبخشی می بخشی و بین

گذاری خدمات چارچوب سیاستی و مقرراتی از طریق ایجاد کارگروهی مشترک میان دو بخش سیاست

ای، تدوین شده تا بتواند ضمن درنظر گرفتن مالحظات هر بانکی و پرداخت و خدمات ارتباطات شبکه

 های موجود در هر دو بخش استفاده شود.م ظرفیتبخش، از تما

عنوان یک فناوری بهگذاری صرفه اقتصادی و قیمتوکارها: کسب یبرا یصرفه اقتصاد تیتقو

گذاری باالی این آن مطرح است. باتوجه به قیمت توسعه و کاربرد گستردهثیرگذار بر عامل مهم و تأ

وکارها، صرفه اقتصادی الزم را نداشته و برداری از آن برای برخی کسبفناوری از سوی اپراتورها، بهره

ثیر قابل توجهی داشته است. در این بانکی نسبت به این فناوری نیز تأ حتی در تغییر رویکرد شبکه

گذار این نهادی را درنظر گرفت. یک رویکرد این است که نهادهای قانونتوان دو رویکرد پیشراستا می

وکارها اجازه دریافت کارمزد از کاربران را داشته باشند. یک فناوری را مشمول کارمزد کرده و کسب

های درآمدی جدید برای رویکرد دیگر این است که اپراتورها با کاهش قیمت این فناوری و ایجاد مدل
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ی این حوزه، صرفه اقتصادی این فناوری را تقویت کنند. استفاده از هر دو رویکرد وکارهاکسب

آن ایجاد  رشدتری برای توسعه این فناوری و احیای روند تواند جذابیت بیشصورت همزمان میبه

 نماید.
 

 های آتيپژوهشبرای  پیشنهاد -6-2

ناخته شده ش هایاز فناوری در حوزه خدمات پرداخت و خدمات بانکی، یکی USSDفناوری  -1

آن،  کم برو تجربه شده در کشورهای مختلف دنیاست که در هر کشوری باتوجه به شرایط و محیط حا

ر سیقایسه متر این فناوری، بررسی و تحلیل بیش لذاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. تأتحت 

می در نتایج مهتواند این فناوری در ایران با سایر کشورهای دنیا می وکاریتاریخی و تجربه کسب

 .همراه داشته باشدگذاری را بهوکاری و سیاستهای کسبحوزه

متعددی بر این فناوری توان مشاهده کرد که عوامل ، میUSSDفناوری تاریخی در بررسی  -2

از این نظر  .نیز باشندهای متقابل بر یکدیگر ثرگذاریادارای  تواننداند که این عوامل میثیر داشتهتأ

های مختلف کاربردی در حوزه USSDضمن شناسایی عوامل موثر بر توسعه فناوری گردد پیشنهاد می

 .ر گیردمورد ارزیابی قرا نیز چگونگی اثرگذاری عوامل شناسایی شده بر یکدیگراین فناوری، 

ت های خدمات پرداخت و خدمادر حوزه USSDباتوجه به اینکه عمده کاربردهای فناوری  -3

از نظر  ژوهش،پگران در راستای این پژوهش، این است که نتایج این بانکی است، پیشنهاد دیگر پژوهش

 .رار گیردهای مرتبط با خدمات پرداخت و خدمات بانکی مورد ارزیابی قمیزان تعمیم به سایر فناوری

عنوان یکی از مصادیق محدودکننده گذاری بهی قانونباتوجه به نتایج این پژوهش، رویکردها -4

 شود نتایج این پژوهش در حوزهشناخته شده است. در این راستا پیشنهاد می USSDتوسعه فناوری 

این  های حوزه خدمات مالی و بانکی مقایسه شود. همچنین درقوانین و مقررات، با سایر فناوری

ر دز از نظر چگونگی تعامالت بین بخشی و تاثیرگذاری های چندبخشی نیتواند سیاستمقایسه می

 طور ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد.وکاری فناوری، بهمحیط کسب
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