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در بخش اول این مقاله ب���ه معرفی خدمات ارزش 
افزوده، وضعیت آن در کش���ورمان و در دنیا پرداخته 
ش���د و روند بهبود کیفیت آن با ارائه گزارش چند 
شاخص کیفیت و مقایس���ه موردی با کشور انگلیس 
مورد بررس���ی قرار گرفت. در بخش دوم، از اهمیت 
توجه به ش���اخص ها و روندها گفته شد و نقش ویژه 
پرداخت اپراتوری در بازار خدمات دیجیتال کشورمان 
بیان شد. در این بخش با توجه به مأموریت همراه اول، 
تحقق رویای دیجیتال، به روند ارائه خدمات دیجیتال 
خواهیم پرداخ���ت و نقش آن در کس���ب وکارهای  

دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. 
 حرکت همراه اول به سوی افزایش کاربری 

خدمات دیجیتال
شاید مهم ترین دغدغه برای محصوالت ارزش افزوده، 
میزان رضایت مش���ترکان و مخاطبان آن باشد. به 
بیان ساده تر، بهتر است محصوالتی تولید و روی آنها 
سرمایه گذاری شود که رضایت بیشتر مشترکان را به 
دنبال داشته باشد. حال این رضایت می تواند در نوع 
آن محصول تبلور پیدا کند یا در جذاب تر بودن محیط 

کاربری و یا موضوعات دیگر.
در این راستا قوانینی در همراه اول تعیین شد که به 
تحقق این هدف کمک می کند. یکی از آن ها تغییر سهم 
درآمدی شرکت های تولید کننده محتوا بر اساس سطح 

کاربری محصوالت است. 
 کیفیت باالتر محتوا، درآمد بیشتر

محصولی که کاربردی تر باش���د و ب���ه تعبیر دیگر 
کاربران رضایت بیش���تری از آن داشته باشند، سهم 
درآمدی بیشتری خواهد داشت. این سیاست موجب 
می شود تولید کنندگان محتوا بر روی ارائه محتواهای 
جذاب و موردنیاز مش���ترکین تمرکز کنند و نه صرفا 
بازاریابی و جذب کاربر. نتیجه چنین تصمیمی، تغییر 
در نحوه ارائه حوزه محتوای دیجیتال اپراتوری و سوق 
دادن رقابت اصلی به س���مت ایجاد خدمات موردنیاز 

جامعه خواهد بود. 
 ممنوعیت قرعه کش��ی جوای��ز در حوزه 

تبلیغات
در زمینه تبلیغ���ات نیز با وجود ای���ن که از ابتدا 
اس���تفاده از جوایز در تبلیغات محصوالت و طراحی 
فراینده���ای مربوطه با اس���تفتای از مراجع عظام و 
طبق نظر ایشان انجام ش���ده بود؛اما برای رفع شبهه 

و شفاف سازی بیش���تر، ممنوعیت قرعه کشی جوایز 
در س���رویس های دیجیتال از ابتدای س���ال 98 به 
تولیدکنندگان محتوا ابالغ ش���د. این در حالی است 
که چنین محدودیت هایی ب���رای صنایع دیگر در حال 
حاضر وجود ندارد و محصوالت و خدمات بخش های 
دیگر می توانند بدون محدودیت برای افزایش فروش 
از چنین تبلیغاتی استفاده کنند. بنابراین الزم است 
که نهادهای باالدستی و قانون گذار به تدوین قوانین و 
مقررات صنعت تبلیغات بپردازند و اعمال این قوانین از 

منطقی یکپارچه برای همه صنایع پیروی کند. 
 خدمات دیجیتال کاربردی

در سال گذشته رویکرد همراه اول به گونه ای بود که 
تمرکز بیشتری بر روی ارائه خدمات کاربردی دیجیتال 
شود. از آن جمله می توان به انواع سرویس های بیمه، 
استعالم چک های بانکی، اس���تعالم اعتبار بانکی و ... 

اشاره کرد.
 کاهش درآم��د اپراتور علیرغ��م افزایش 

فروش کل
در فروش محتوا، نکته جالب این اس���ت که درآمد 
کل خدمات دیجیتال در سال 97 حدود 40  درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما سهم اپراتور در 
این درآمد کاهشی بوده و عمال درآمد خالص اپراتور 
5 درصد کاهش یافته است. چنین اتفاقی نشان دهنده 
توسعه این خدمات به نفع تولید کننده محتوا و صنعت 

دیجیتال کشور است. 
افزایش تعداد شرکت های تجمیع کننده

تعداد تجمیع کنندگان خدمات ارزش افزوده همراه 
اول که  در ابتدا به 5 شرکت محدود می شد، با تسهیل 
و شفاف سازِی شرایط انعقاد قرارداد، در سال 97 به 
33  قرارداد مستقیم با همراه اول رسید که با توجه 
به آنچه در مورد درآمد این شرکت ها گفته شد، سهم 
عمده ای از  افزایش درآمد س���ال 97 توسط همین 

بازیگران جدید رقم خورد. 
در حال حاضر بیش از 400 شرکت در حال فعالیت 
در صنعت تولید محتوای دیجیتال همراه اول هستند و 
بیش از 10هزار شغل در این شرکت ها ایجاد شده است 
که می توان چند برابر این رقم را نیز به عنوان شغل های 

غیرمستقیم ایجاد شده به آن اضافه کرد.
 نقش پرداخ��ت اپراتوری در مس��ؤولیت 

اجتماعی
پرداخت اپراتوری را می توان یک ابزار بس���یار قوی 
برای تامین مالی جمعی دانست. استفاده از ظرفیت 
خدمات دیجیتال برای توس���عه  خدمات عام المنفعه 

و ایفای مس���وولیت  اجتماعی نیز یکی از ثمرات این 
ابزار در کشور است. همکاری هایی نظیر ایجاد زمینه  
مشارکت مش���ترکین اپراتور در جمع آوری صدقات و 
نذورات با مش���ارکت کمیته  امداد امام خمینی)ره(، 
مش���ارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو با همکاری 
انجمن اه���دای عضو ایرانیان، کمک به بازس���ازی و 
نوس���ازی مدارس و تأمین زیرس���اخت مشارکت در 
بازسازی عتبات عالیات باعث ش���د که در سال 97 
مجموعا بیش از 10 میلیارد تومان کمک های مردمی 
 جمع آوری گردد. قابل ذکر است که کل مبالغ خیریه 
جمع آوری شده به نهادهای مربوطه پرداخت می گردد 

و اپراتور هیچ سهم درآمدی از آن ندارد. 
همچنین یکی از منابع تأمی���ن مالی پروژه بزرگ 
ساخت صحن حضرت زهرا سالم اهلل علیها در نجف 
اش���رف که از بزرگ ترین پروژه های ستاد بازسازی 
عتبات است، همین روش پرداخت اپراتوری بوده، که 
به جرأت می توان گفت ساده ترین روش ممکن برای 
جلب مش���ارکت عمومی  همه عالقه مندان به کمک 
در پروژه هایی از این قبیل اس���ت. مجموع کمک های 
جمع آوری شده برای این پروژه و دیگر پروژه های ستاد 
بازسازی عتبات از طریق خدمات ارزش افزوده، مبلغ 
قابل توجه 27 میلیارد تومان تا پایان سال 97 را پشت 

سر گذاشته است. 
 کمک 200 میلیاردی به ورزش

کمک به تیم های مورد عالقه ورزش���ی به ویژه در 
زمینه ورزش پرطرفدار فوتبال از طریق خدمات ارزش 
افزوده، در س���ال های اخیر به امری جاافتاده و قابل 
قبول برای مردم و ورزش دوستان تبدیل شده است. 
بسیاری از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی و هواداران 
باشگاه ها از این ابزار بهره برده اند. در چند سال اخیر 
بیش از 200 میلیارد تومان از این طریق تنها از کانال 
همراه اول به ورزش کشور کمک شده که در بعضی از 
موارد مبلغ جمع آوری شده حتی از بودجه رسمی  آن 

مجموعه نیز بیشتر بوده است. 
 عضویت دومرحله ای برای کاهش تقلب

مهم ترین اقدامی  که در سال های اخیر در راستای 
بهبود کیفیت پلتفرم ارائه خدمات انجام شده،عضویت 
دو مرحله ای کاربران در سرویس های دیجیتال از طریق 
سامانه متمرکز و یکپارچه مدیریت عضویت و پرداخت 
است. در این سامانه سه فعالیت عضویت، شارژینگ 
و لغو عضویت توسط اپراتور به صورت متمرکز انجام 
می شود که امکان تقلب را نسبت به گذشته به شدت 
کاه���ش داده و چنانچه کاربر قبال دسترس���ی های 

غیرمجاز ب���ه بدافزارها نداده باش���د، امکان تقلب به 
صفر کاهش می یابد. با استقرار این سامانه، فعال سازی 
سرویس ها بر اساس درخواست مشترکین به صورت 
دو مرحله ای و با اخذ تاییدیه مجدد از ایشان صورت 
می گیرد. با توجه به این که تبلیغات عمدتا در فضای 
دیجیتال انجام می شود و کاربران فضای دیجیتال از 
موبایل هوشمند استفاده می کنند و از حداقل های سواد 
دیجیتال برخوردار هستند، با  این روش  می توان از 
عدم سوءاس���تفاده از ناآگاهی مشترکین در این فضا 

اطمینان حاصل کرد.
از جمله ویژگی های دیگر این س���امانه این است 
که قبل از عضویت مش���ترک در هر سرویسی و از 
طریق هر کانال���ی، اطالعاتی مانند ن���ام محصول و 
هزینه عضویت در آن به مشترک اطالع رسانی پیامکی 
می ش���ود. بنابراین عضویت در خدمات ارزش افزوده 
با اطالع کامل از نام خدم���ت و هزینه عضویت اتفاق 
می افتد. همچنین شرایط س���رویس بالفاصله پس از 
عضویت به صورت پیامکی به مشترک اطالع رسانی 
می شود. این اطالعات شامل اعالم عضویت مشترک 
در سرویس، هزینه س���رویس برای مشترک، نحوه 
غیرفعال سازی س���رویس، نحوه استفاده از محصول و 
نحوه استفاده از پروموشن های محصول است. عالوه 
بر این، پیامک های یادآوری به کاربر به منظور اطالع 
رسانی از سرویس های وی نیز به صورت ماهیانه ارسال 
می گردد. تمام این اقدامات با هدف آگاهی بخش���ی 
کاربران پیش از عضویت، هنگام عضویت و در زمان لغو 

عضویت سرویس صورت می گیرد. 
 اهمیت نگرش سیس��تمی  به بازار خدمات 

دیجیتال
بازار محتوای دیجیتال ب���ه عنوان مرکز اصلی ارائه 
محتوا، الیه سوم شبکه ملی اطالعات کشور را تشکیل 
می دهد و از کنش گران و بخش های مختلفی تشکیل 
شده است. این بازیگران شامل نهادهای قانون گذاری، 
تولیدکنندگان محتوا و صاحب���ان پلتفرم های فنی و 
تبلیغاتی و کاربران و عوامل محیطی مختلف هستند. 
برای اظهار نظر صحیح در مورد چنین صنعتی بایستی 
از نگاه تک س���احتی گذر کرد و به صورت سیستمی 

 آن را تحلیل نمود. 
در این راس���تا توجه به این نکته ضروری اس���ت 
که مهم ترین نقش اپراتور در ب���ازار محتوا و خدمات 
دیجیتال ارائه »پلتفرم پرداخت« است. در هر پلتفرم 
دو یا چند وجهی، صاحب پلتفرم بایستی از دو موضوع 
مطمئن باشد؛ اول عملکرد صحیح پلتفرم و جلوگیری 

از تقلب در پلتفرم و دوم شناس���ایی هویت مشتری 
)Know your customer( که هر دو با راه اندازی 
سامانه متمرکز عضویت و پرداخت اجرایی شده است. 
حصول اطمینان از عملک���رد صحیح پلتفرم، موضوع 
مورد بحث صاحب پلتفرم اس���ت و رفتار دو سمت 

پلتفرم تابعی از سایر کنشگران آن است.
در ارائه خدمات روی پلتفرم، مهم آن است که در 
یک سمت پلتفرم تولیدکنندگان محتوا به عرضه محتوا 
به شکل صحیح بپردازند و در سمت دیگر کاربران با 
آگاهی و اختیار محصول مورد نظرش���ان را به شکل 
صحیح خریداری کنند. هیچ گاه بازار اپلیکیشن گوگل 
به این خاطر که قیمت یک اپلیکیش���ن با محتوای 
آن متناسب نیس���ت یا درآمد آن زیاد است مالمت 
نمی شود. زیرا بدیهی است که بازار اپلیکیشن گوگل 
یک پلتفرم و بازار دوطرفه است و ماموریت ذاتی خود 
را به درس���تی انجام می دهد، اما متاسفانه این نگاه به 
اپراتور وجود ندارد. هم���واره محتواهای ضعیف تر در 
بازار متنوع محتواها و خدمات ارزش افزوده مورد آماج 
حمالت منتقدین بوده و از آن به عنوان ضعف اپراتور 
یاد می شود، که این رویکرد صحیح نیست و به معنای 
عدم درک نقش اپراتور به عن���وان ارائه دهنده پلتفرم 

پرداخت است.
البته قطع���ا ایرادهایی وج���ود دارد که به صورت 
مستمر مورد بازبینی واقع می شود و از پیشنهادهای 
بهبودبخش هم استقبال ش���ده است. در تمام صنایع 
ایرادهای وجود دارد، اما ای���ن که ایرادهای جزئی به 
همه فعالین آن تعمیم داده شود به نوعی بی انصافی 
و ایجاد تشویش در بازار اس���ت. »قیصریه را به خاطر 
دس���تمالی آتش زدن« راه حل معقولی برای کنترل 
زیست بوم ارائه  خدمات دیحیتال نیست. ارائه خدمات 
دیجیتال اپراتوری در اکثر کشورهای جهان، صنعتی 
بزرگ اس���ت که مانند هر صنعت دیگری طیفی از 
کیفیت، پیچیدگی س���اختار و فرایند و طبعاً تخلف 
درآن دیده می شود. مهم نوع رویکرد اپراتور است که 
آیا در جهت بهبود و ارتق���ای کیفیت خدمات ارزش 
افزوده است یا نادیده گرفتن نقاط ضعف آن! در مورد 
اپراتور همراه اول این رویکرد در شاخص های کیفیت و 
رضایت مشترکین به خوبی مشاهده می شود و اعداد و 

ارقام و شاخص ها بیانگر همین موضوع است.
ما باید تالش کنیم در زیست بوم خدمات دیجیتال، 
نگرش سیستمی  را حاکم کنیم. عدم وجود این نگرش 
باعث می شود اوال قادر به تشخیص صحیح مشکالت 
نباشیم و در علل آن دچار خطا شویم و ثانیا در حل 

مشکالت، به اثرات جانبیِ راه حل های پیشنهادی بر 
سایر عوامل توجه نکنیم و در نتیجه مشکل جدیدی 

را پدید آوریم.
قانون گذار، باید نقش راهبردی و کالن خود را ایفا 
کند و نهادهای نظارتی بایستی فعالیت بازیگران را با 
شاخص های معتبر محک بزنند. در صورتی که تبیین 
مشکالت موجود به درستی صورت گیرد و به فعالین 
اجازه داده شود در رفع مشکالت، خود ابتکار عمل را 
به دست گیرند، امید بیشتری به رفع مشکالت خواهد 
بود. در بس���یاری از موارد، یک راه حل پیش���نهادی 
غیرکارشناسی توسط یک مرجع باالدستی که صرفا 
به دلیل نقش حاکمیتی سازمان مربوطه ابالغ شده نه 
تنها به حل مس���أله کمک نکرده بلکه مشکل جانبی 
جدیدی پدید آورده و منجر به ایجاد چرخه معیوبی 
شده است. به عنوان مثال در قوانین ابزارهای جدید 
مثل تبلیغات فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد 
و به دلیل عدم قانونمندسازی تبلیغات فضای مجازی 
شاهد مقصر جلوه دادن اپراتور هستیم. در حالی که 
این تبلیغات برای محص���والت غیراپراتوری نیز وجود 
دارد و هیچ مرجعی برای آن پاس���خگو نیست، اما به 
محض این که مشخص شود تبلیغات متعلق به یک 
محتوای دیجیتال اس���ت که صرفا از درگاه پرداخت 
اپراتور استفاده می کند اپراتور مقصر شناخته می شود 
 و تعابیر عجیبی چون کاله برداری و دزدی برای آنها

 استفاده می شود. 
همین نگاه برای شرکت های پرداخت نیز وجود دارد. 
یک شرکت تامین کننده خدمات پرداخت در چارچوب 
فعالیت قانونی خود به یک شرکت دارای مجوز خدمات 
درگاه پرداخت اینترنتی ارائه می دهد و آن شرکت با 
استفاده از خالءهای موجود از این درگاه در سایت های 
قمار اس���تفاده می کند و در نهایت به جای شناسایی 
و محکومیت ش���رکت های متخلف ب���ه خاطر رفتار 
غیرقانونی خود، شرکت تامین کننده خدمات پرداخت 
محکوم می شود. نتیجه این نگرش غیرسیستمی  یک 
محیط غیرپایدار و متزلزل اس���ت که هر روز قانون 
جدیدی بر آن اعمال می شود و به جای بهره مندی از 
مزایا شاهد بروز معایب بیشتر آن هستیم. چرا که در 
این محیط، سرمایه گذاری بابت خدمات باارزش، که 
عمدتا پرهزینه نیز است، متوقف شده و شاهد اقدامات 
ضربتی برای کس���ب درآمد کوتاه مدت هستیم که 
نتیجه آن، جز وارد کردن لطمه جدی به کسب وکار، 
کاهش درآمد پایدار و محروم شدن کاربران از خدمات 

کاربردی نخواهد بود. 

انی(پرداخت اپراتوری؛ نیاز ضروری توسعه کسب  وکارهای دیجیتال
ش پای

)بخ

مدیر کل سرویس های ارزش افزوده همراه اول
ابوذر مهرمنش
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