
 مدیر عامل بانک ملی ایران تشریح کرد:
گام مهم برای جلوگیری از خروج ارز 

واردات کارت های بانکی

بیش  سالیانه  گفت:  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
واردات  برای  کشور  از  ارز  یورو  میلیون   ۳۰۰ از 
خارج  پوز  دستگاه های  یا  و  بانکی  کارت های 
این  در  پرداخت ها،  موبایلی شدن  با  می شود که 

بخش صرفه جویی می شود.
ملی  بانک  مدیرعامل  حسین زاده،  محمدرضا 
ایران درباره طرح پرداخت موبایلی که به تازگی 
از سوی بانک مرکزی رونمایی شده است، گفت: 
بابت  مرکزی  بانک  کل  رییس  از  تشکر  ضمن 
بانکی  شبکه  به  دستورالعمل  و  مجوز  صدور 
تمامی  انجام  و  بانکی  های  کارت  حذف  برای 
داد  توضیح  باید  کد،   QR طریق  از  پرداخت ها 
زیرساخت های   ۹۸ سال  از  ایران  ملی  بانک  که 
این کار را آماده کرده بود، زیرا بر این اساس که 
پیش  سال  چند  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری 
این مسیر را طی کرده بودند، پیش بینی می شد 
 که بانک مرکزی نیز در نهایت در این مسیر قدم 

خواهد گذارد.
وی در ادامه اضافه کرد:  QR کد در رویداد ملی 
شو ۳ سال ۹۸ به صورت آزمایشی رونمایی شد و 
حال که بانک مرکزی این مصوبه را صادر کرده با 
فراغ بال بیشتری به این کار اقدام خواهیم کرد. 
براساس QR کد، تمامی دریافت و پرداخت ها از 
طریق گوشی ها صورت می گیرد که برای بانک ها 
و صنایع کشور صرفه جویی زیادی به دنبال دارد.

خصوص  این  در  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
یورو  میلیون   ۳۰۰ از  بیش  سالیانه  شد:  یادآور 
یا  و  بانکی  کارت های  واردات  برای  کشور  از  ارز 
هزینه  مرور  به  می شود.  خارج  پوز  دستگاه های 
و غیره حذف  آنها، رول کاغذ  برای قطعات  کرد 
خواهد شد. عالوه بر این، کار شکیل و با کالسی 

هم به حساب می آید.
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در میزگرد آنالین با حضور مدیران بانکی و شبکه پرداخت مطرح شد:

ایجاد سامانه    آفالین تراکنش خرد یک الزام اساسی است
بانکداری دیجیتال در ایران، یک جوک است



یکشنبه 17 اسفند 21399

سال،  روزهای  آخرین  در  پرداخت  و  بانکی  شبکه 
کشور  سراسر  در  تراکنش  زیاد  بسیار  حجم  میزبان 
است. همین مسئله باعث می شود در روزهای پایانی 
شاپرک  تراکنش های  نوروز،  ایام  آستانه  در  و  سال 
ساله  هر  و  باشد  داشته  چشمگیری  رشد  شتاب،  و 
رکوردهایی جدید ثبت شود. با توجه به تاکید بانک 
ارائه  و  افزایش  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
الکترونیکی در آخرین  بانکداری  بدون وقفه خدمات 
افزایش  و  بهینه   سازی  نوروز،  ایام  و  سال  روزهای 
ظرفیت سامانه های بانکی از جمله شتاب و شاپرک، 
خدمات  و  شاپرک  شرکت  کار  دستور  در  هرساله 
ظرفیت های  اساس  همین  بر  دارد.  قرار  انفورماتیک 
مشکلی،  هیچ  بدون  بانکی  خدمات  ارائه  برای  الزم 
با هماهنگی  به سال گذشته  باالتر نسبت  با کیفیت 
و  آماده  الکترونیک،  پرداخت  شرکت های  و  بانک ها 

عملیاتی شده است.
در این میان، ویروس منحوس کرونا که بیش از یک 
سال است ایران و جهان را گرفتار خود کرده، باعث 
شده مردم بیشتر به سمت استفاده از شبکه بانکداری 
الکترونیکی روی بیاورند و تا کنون اتفاق محسوسی 
در زمینه ارائه خدمت در شبکه بانکی نیفتاده است. 

با توجه به افزایش نرخ دالر و وارداتی بودن تجهیزات 
سخت   افزاری موردنیاز شبکه زیرساخت بانکی، نکته   ای 
که همواره در جلسات کارشناسی مطرح می   شود این 
بهینه   سازی  مانند  دیگری  راهکارهای  آیا  که  است 
افزارهای  از سخت  حداکثری  استفاده  در  نرم   افزارها 
موجود، تغییر در فرآیندهای کسب   وکاری و استفاده 
از ظرفیت خالی موجود در شبکه بانکی، نمی   تواند از 

خروج منابع مالی از کشور جلوگیری کند؟ 
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلسله نشست   های 
عنوان  با  که  دیجیتال  اقتصاد  و  بانکداری  تخصصی 
بانکداری  شبکه  تراکنش  پردازش  ظرفیت  »بررسی 
با  سال«  انتهای  روزهای  در  کشوری  الکترونیک 
حضور محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض   افزار 
زیرساخت  کل  اداره  رئیس  شاه   گشتاسبی،  رستم  و 
تاریخچه  فعلی،  وضعیت  شد،  برگزار  ملت  بانک 
بانکی  شبکه  موجود  ظرفیت های  و  قبلی  مشکالت 
قرار  تبادل   نظر  و  موردبحث  تراکنش ها،  پردازش  در 

گرفت. ماحصل این گفت   وگو، پیش   روی شماست. 

حامی این میزگرد، شرکت فناپ   تک
تاریخچه     پرسش،  نخستین  عنوان  به    
شبکه  موجود  ظرفیت   های  و  قبلی  مشکالت 
تشریح  را  تراکنش   ها  پردازش   های  در  بانکی 
بفرمایید. با مدل فعلی، آیا بانک   ها توان پردازش 
تراکنش   های پایان سال را دارند یا همچنان باید 

در این حوزه، دغدغه و نگرانی داشته باشیم؟
تراکنش در بستر شبکه     شاه   گشتاسبی: وقتی یک 
انجام می   شود، عواملی دخیل هستند تا آن تراکنش 
ها،   NTT این  در  -گیرد.  مقصد صورت  به  مبدا  از 
کار  چندین  و  دارند  بزرگی  و  نقش حساس  بانک   ها 
سرویس   دهنده  که  کربنکینگ  یکی  می   دهند.  انجام 
بستر  به  هم  و  شعب  به  هم  و  بانک   هاست  اصلی 
تراکنش   های غیرحضوری سرویس می   دهد. همچنین 
داریم.  را  پرداخت  ابزارهای  و  بانک   ها  کارت  سوئیچ 
دارند  وجود  پرداخت  شرکت      های  دیگر،  طرف  از 
عوامل  و  شرکت   هاست  این  در  پرداخت  سوئیچ  که 
متمرکز  سامانه   های  و  شاپرک  شتاب،  مانند  واسط 
شاپرک،  و  شتاب  چون  اما  داریم  نیز  را  حاکمیتی 
مطرح هستند.  بیشتر  دارند،  تراکنش  همه،  از  بیش 

بانک   ها  بیرون  بانک   ها،  داخل  شبکه   های  همچنین 
نیز  و...  تلفن  و  موبایل  سرویس   دهنده  اپراتورهای  و 
مطرح هستند که همگی دست به دست هم می   دهند 
تا یک تراکنش با سالمت و موفقیت از یک مبدا شروع 
شود و به یک مقصد برسد. در این بین، ممکن است 
ایجاد  هم  متعددی  مشکالت  مختلف،  NTT های 
کنند. مشکالت نیز به دو دسته تقسیم می   شوند: یکی 
درون   بانکی و دیگری برون   بانکی. در درون بانکی، مثال 
ممکن است ُکر یک بانک با مشکل مواجه شود که در 
این صورت مشتریان اعم از حضوری یا غیرحضوری، 
نمی   توانند سرویس دریافت کنند. فارغ از این موضوع، 
کارت،  سوئیچ  اما  بدهد  سرویس  کر  است  ممکن 
بانک  آن  قطعا شعب  حالت،  این  در  ندهد.  سرویس 
با کارت در حال کار  اما مشتریانی که  کار می   کنند 
قطع  همچنین  می   شوند.  مواجه  مشکل  با  هستند، 
شدن شبکه داخل بانک هم ممکن است اتفاق بیفتد. 
همه این عوامل، موجب می   شود مشکالت درون   بانکی 
ایجاد شود. یک   سری مشکالت نیز برون   بانکی هستند. 
مثال ممکن است مشکلی در شبکه شتاب یا شاپرک 
PSP نمی   تواند  این صورت شرکت  ایجاد شود، در 
کار کند و بانک نمی   تواند به خوبی سرویس بدهد. اگر 
اینترنت، قطع شود که طی چند وقت اخیر حمالت 
بودیم،  شاهد  را  اینترنت  بستر  روی  بر   ،DDoS

مشکالت  این  و  می   کنند  پر  را  اینترنت  باند  پهنای 
شرکت  یک  یا  بانک  یک  می   شود  باعث  اینترنتی، 
اپراتورها  کند.  ارائه  خوبی  سرویس  نتواند  پرداخت، 
پیامکی  سرویس   های  اگر  و  دارند  مهمی  نقش  هم 
یک   سری  با  بانکی  سرویس  شود،  مواجه  مشکل  با 
و  فیشینگ  به  توجه  با  روبه   رو خواهد شد.  اشکاالت 
فراد، بسیاری از رمز دوم   ها بر روی بستر OTP قرار 
گرفته و سامانه هریم راه   اندازی شده و بنابراین نقش 
یا  برسد  دیر  پیامکی  اگر  است.  شده  مهم  اپراتورها، 
می   شود.  باطل  تراکنش،  آن  نرسد،  مشتری  به  اصال 
این موارد که عرض کردم، ساختار کلی هستند اما اگر 
تیم   هایی وجود  بیاید، دائمی نیست و  مشکلی پیش 
دارند که در صورت بروز مشکل، تالش می   کنند آن 
وقتی  کرده  ثابت  تجربه  همیشه  کنند.  برطرف  را 
شروع  آن  پایلوت  دوره  و  ایجاد  جدیدی  سرویس 
وجود  مشکالتی  آن،  شدن  هماهنگ  تا  می   شود 
دارد. مثال سال ۹1 - ۹2 که قرار بود شاپرک ایجاد 
شود، یکی دو ماه اول با آن مشکل داشتیم، تراکنش 
فعلی  شاپرک  به  باالخره  تا  نمی   شد  انجام  درست 
رسید. در شرایط فعلی، رشد 2۰ تا ۳۰ درصدی در 
تراکنش   ها داریم. بر اساس آخرین آمار، روزانه 25۰ 
میلیون تراکنش در شبکه بانکی انجام می   شود و بر 
اساس پیش-بینی   ها، تا پایان سال، این عدد به ۳۰۰ 

میلیون تراکنش می   رسد. قاعدتا از یکی دو ماه قبل، 
و  PSP ها  خدمات،  شرکت  مرکزی،  بانک  بانک   ها، 
می   داند  بدهد،  سرویس  باید  که  دیگری   NTT هر 
پایان سال، پرتراکنش است؛ خصوصا در شرایط فعلی، 
تراکنش   ها به خاطر کرونا و تورم، بیشتر شده و همه 
NTT ها و بانک   ها، تالش می   کنند بستر نرم   افزاری و 
سخت   افزاری خود را توسعه دهند. شبکه بانکی، بسیار 
گسترده است و همه باید با هم فکر کنند. اگر یکی 
نوعی دچار مشکل  به  را هم  بقیه  بخورد،  به مشکل 
می   کند. وقتی یک بانک به مشکل بخورد، شتاب هم 
دچار مشکل می   شود و بانک مبدا هم که تراکنش را 
باشد،  پرتراکنشی  بانک  اگر  می   کند، خصوصا  ارسال 
برگشت   ها به سمت آن بانک زیاد می   شود و آن بانک 
هم دچار مشکل می   شود. وقتی همه   چیز خوب باشد، 
شبکه شتاب ما هم خوب کار می   کند اما توان صف 
یک  اگر  کند.  درست   Q نمی   تواند  و  ندارد  کردن 
نمی   تواند  نحو، کند شود، چون شتاب  به هر  بانکی، 
آن را Q کند و بازه زمانی که گفته می   شود باید ۳۰ 
ثانیه تحمل کند و سپس اقدامی انجام دهد، تحمل 
آن ۳۰ ثانیه را ندارد. فکر می   کنم پنج شش ثانیه بعد، 
صفحه پر می   شود و چون تراکنش   ها، زیاد و ظرفیت 
شتاب، محدود است، به   تدریج تراکنش   های بانک مبدا 
را پایین می   آورد و آن را قطع می   کند. بنابراین فقط 
بانک   ها دچار مشکل نمی   شوند بلکه اگر سوئیچ یک 
شبکه  روی  همگی  شود،  قطع  اینترنت  یا  و   PSP
هستند  متعددی  عوامل  اینها  می   گذارد.  تاثیر  بانکی 
که اگر به درستی کار نکنند، مشکل ایجاد می   شود. 
در شرایط فعلی، اگر همه   چیز خوب کار کند، همه   چیز 
درست است اما اگر یک عامل به مشکل بخورد، تاثیر 
جانبی آن بر روی سایر عوامل، بقیه را هم دچار مشکل 
سنجیده  کار  ریسک  باید  آن،  کنترل  برای  می   کند. 
شود و سپس کنترل شود. یکی از اقدامات الزم این 
است که بانک   ها، نباید فقط یک سایت داشته باشند 
پشتیبان  سایت  باید  اصلی   شان  سایت  کنار  در  بلکه 
داشته باشند و اطالعات بین دو سایت فعال - فعال 
باشد تا اگر سایت اول، به مشکل خورد، سایت دوم 
تا  اینها کمک می   کند  بالفاصله سرویس بدهد. همه 
بسیاری  هستم  مطلع  شود.  کمتر  مشکالت،  ریسک 
دارند.  بحران هم  دارند، سایت  بانک   ها، دو سایت  از 
شرکت خدمات هم اینها را دارد اما سابقه نشان داده 
که مشکالت وجود دارد و غیرقابل انکار است اما باید 
اقداماتی را در زمینه توسعه نرم   افزاری و سخت   افزاری 
انجام داد تا این مشکالت به حداقل برسد. با توجه به 
کرونا، بیشتر تراکنش   ها، غیرحضوری شده و مشتریان 
بیشتر  را  مردم  بانک   ها  و  شده  کمتر  بانک   ها،  شعب 
به سمت تراکنش   های غیرحضوری ترغیب می   کنند و 
این تراکنش   ها، بیشتر افزایش می   یابد و مراقبت نیاز 

دارد تا پایان سال را به خوبی طی کنیم.
اظهارات  درباره  را  نظرتان  جمالی!  جناب    

آقای گشتاسبی بفرمایید.
درست  کردند،  مطرح  ایشان  که  مواردی  جمالی: 
است و این موضوع، در بانک   های بزرگ مانند ملت، 

عنوان  به  به-پرداخت  شرکت  در  که  تجربیاتی  با 
بزرگ   ترین شرکت PSP در ایران داشته   اند، صادق 
است و بانک ملت نیز با اینکه بانکی با مقیاس بزرگ 
بانک  صادرات،  و  ملی  بانک  از  بعد  اوقات  برخی  و 
تراکنش  بیشترین حجم  و  است  کشور  سوم  یا  دوم 
را دارد، بسیاری مواقع در سطح بانک های خصوصی و 
بانک   هایی که حجم کمتر از یک درصد دارند، سرویس 
هزینه  بانک،  این  برای  مساله،  این  هرچند  می   دهد. 
کرده   اند.  را حل  مسائل  این  اما  داشته  زیادی  بسیار 
مواردی که به صورت کلی وجود دارد، اگر به صورت 

سیستم  کنم  عرض  باید  کنیم،  اندازه   گیری  دقیق 
با  سیستم   ها  این  و  است  متمرکز  معماری،  نظر  از 
مقیاس   پذیر  نیست،  هم  زیاد  که  مزایای   شان  تمام 
میلیون   2۰۰ برای  زیرساخت  یک  اگر  مثال  نیست؛ 
 22۰ برای  ندارد  دلیلی  هیچ  می   کند،  کار  تراکنش 
میلیون هم کار کند. هرچند 1۰ درصد یا 2۰ میلیون 
اضافه شده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کار به 
با  این زنجیره   ها  از  انجام شود. اگر هر کدام  درستی 
مشکل مواجه شود، حتی اگر شتاب دو سایت را هم 
جایگزین قرار دهد، نمی   تواند به اندازه سایت الیو آن 
ثانیه   ۳۰ سایت،  دو  کردن  سوئیچ  همین  کند.  کار 
مساله  دهد؟  انجام  می   تواند  کاری  چه  بکشد،  طول 
بعدی اینکه ساختار متمرکز موجود، ساختار مقاومی 
از  هریک  می   شود،  متمرکز  سیستم،  وقتی  نیست. 
NTT ها می   توانند بر گره مرکزی تاثیر بگذارند و این 
موضوع، به صورت ذاتی در این معماری وجود دارد. 
ما با شرکت خدماتی مواجه هستیم که با تکنولوژی 
SLM مربوط به دهه 1۹۸۰ یا 1۹۹۰ میالدی کار 
استفاده  مکانیزم   های جدید سوئیج هم  از  و  می   کند 
نکرده، میزان مصرف منابع هم در رم سیستم   ها که 
تردها در آن قرار می   گیرد و هم سشن های دیتابیس، 
شرایط،  این  در  است.   RT ضربدر   TPS از  تابعی 
به   هیچ   وجه  نمی   تواند  فناوری  این  با  خدمات  شرکت 

تحمل کند و اگر بخواهد تا ۳5 ثانیه تحمل کند، باید 
14۰ تا 15۰ هزار تراکنش را در Q نگه دارد. برخالف 
آیین   نامه   ها و زمان   بندی    موجود، در عمل، حتی اگر 
روی 1 یا 1.5 ثانیه بیاید، عمال دارد جریمه می   شود. 
خرد  تراکنش   ها  می   شود  گفته  اینکه    
این  آیا  و  است؟  درستی  حرف  آیا  می   شود، 
میزان رشد ساالنه، واقعی است؟ در چند برنامه 
قبل، آقای خمسه اشاره کردند که از نظر تعداد 

تراکنش، به نقطه ثبات رسیدیم.
جمالی: تراکنش   های صوری، بخشی است که وجود 
دارد. ابزارهای مختلف پرداخت مانند سکه، اسکناس، 
شاپرک، خودپرداز، پایا، چکاوک، ساتنا و... وجود دارد 
بیشتر  می   رسیم،  امروزی  پرداخت   های  به  هرچه  و 
جنبه کالن و بانکی آن مشهود است. TPS واقعی ما 
در کشور، اعم از سکه، اسکناس، پرداخت کارتی و... 
در متروها، پارکینگ   ها و حتی سرویس بهداشتی   ها، 

حدود 1۰ هزار تا 2۰ هزار در ثانیه است.
خرد  پرداخت  موازی  سیستم   های  درباره    

صحبت می   کنیم اما بحث این است که...
اضافه  تراکنش   ها  این  که  است  این  بحث  جمالی: 

می   شود و فقط شاید چند درصد آنها، صوری باشد.
شبکه  درصد  چند  صوری،  تراکنش   های    
خمسه  آقای  چون  می   شود؟  شامل  را  پرداخت 
شش  حدود  ما  کردند  اشاره  پیش  برنامه  چند 
اشباع  به  تراکنش  تعداد  نظر  از  پیش،  سال 
رسیده   ایم. باالخره مردم خریدهای روزانه-شان 
ماه،  در  آن  شدن  اضافه  که  رسیده  حدی  به 
پر  و  شارژ  دریاچه  اما  نمی   شود  تکرار  چندان 
کردن تراکنش، به نظر ایشان، صوری است. پس 

شما چندان موافق این ماجرا نیستید؟
جمالی: اتفاقا بنده معتقدم زیر 1۰۰ هزار تومان، یعنی 
۹۰ درصد، تراکنش   ها صوری است! و زیر 2۰۰ هزار 
تومان، اصال توجیه ندارد اما اینکه شرکتی وسط می   آید 
و تراکنش را نصف می   کند، به آن معتقد نیستم بلکه 
حرفه   ای   تر اتفاق می   افتد. مثال تراکنش شارژ وجود دارد 
مشتری  چندان  آن،  تومانی  هزار   ۳۰ یا   2۰ چون  و 
ندارد، بنابراین 1۰ تا 1۰۰۰ تومانی یا 2۰۰۰ تومانی 
خریداری می   شود، این امر، افزایش تعداد تراکنش   ها و 

تشویق به تراکنش خرد را به همراه دارد.
خود  متاسفانه  که  است  این  دیگر  بحث    
اعالم  را  متخلف  شرکت   های  آمار  هم  شاپرک 
نمی   کند. در آمار شاپرک نیز نقایصی وجود دارد 
موضوع  این  به خاطر  که  نکرده  تایید  البته  که 
است اما برخی آمارها از سمت شرکت   ها تایید 
نمی   شود. ماجرا این است که تراکنش 100 هزار 

تومانی را خود شرکت، ریز می   کند.
جمالی: آنها باید بررسی شود اما وقتی کارمزد داده 
کنار  ابزارهای سنتی هم  باشد،  فراهم  بستر  و  نشود 
نکرده،  پیدا  توسعه  هم  پول  کیف  و  شده  گذاشته 
همگی به این سمت می   آید و بانک   ها، پروسسورهای 
 ۳۰ زیر  تراکنش   ها،  درصد   ۸5 و  می   شوند  پرداخت 

هزار تومان می   شود. 
  موضوع کاهش ارزش ریال در برابر دالر و 
دالر  با  باید  عمدتا  که  تجهیزات خارجی  خرید 
خریداری شود، کار را برای بانک   ها سخت کرده 
تا شبکه را به   روزرسانی کنند و یا توسعه دهند. 
با  آیا فکر می   کنید نمی   توان  در وضعیت فعلی، 
در  تغییر  حتی  و  نرم   افزار  الیه  در  بهینه   سازی 
فرایندهای کسب   وکار، ظرفیت و توان پردازشی 
خرید  دنبال  به  فقط  تا  داد  افزایش  را  بانک   ها 

سخت   افزار نباشیم؟
بسیار  دوره  در  ما  جهانی،  نظر  از  شاه   گشتاسبی: 
تکنولوژی   ها و سخت   افزارها،  خوبی زندگی می   کنیم. 
پیشرفت کرده و این پیشرفت، تداوم دارد؛ هرچند به 
خاطر شرایط خاص در ایران، داشتن این سخت   افزارها، 

در میزگرد آنالین با حضور مدیران بانکی و شبکه پرداخت مطرح شد:

ایجاد سامانه    آفالین تراکنش خرد یک الزام اساسی است

عبداله افتاده
90ictnews@gmail.com

شــاه گشتاســبی: وقتــی یــک بانــک 
بــه مشــکل بخــورد، شــتاب هــم دچــار 
ــم  ــدا ه ــک مب ــود و بان ــکل می   ش مش
می   کنــد،  ارســال  را  تراکنــش  کــه 
پرتراکنشــی  بانــک  اگــر  خصوصــا 
آن  ســمت  بــه  برگشــت   ها  باشــد، 
بانــک  آن  و  می   شــود  زیــاد  بانــک 
هــم دچــار مشــکل می   شــود. وقتــی 
همه   چیــز خــوب باشــد، شــبکه شــتاب 
ــوان  ــا ت ــد ام ــوب کار می   کن ــم خ ــا ه م
 Q صــف کــردن نــدارد و نمی   توانــد
درســت کنــد. اگــر یــک بانکــی، بــه 
هــر نحــو، کنــد شــود، چــون شــتاب 
نمی   توانــد آن را Q کنــد و بــازه زمانــی 
کــه گفتــه می   شــود بایــد 30 ثانیــه 
تحمــل کنــد و ســپس اقدامــی انجــام 
ــدارد ــه را ن دهــد، تحمــل آن 30 ثانی

زیــر  معتقــدم  بنــده  جمالــی: 
100 هــزار تومــان، یعنــی 90 
صــوری  تراکنش   هــا  درصــد، 
هــزار   200 زیــر  و  اســت! 
تومــان، اصــا توجیــه نــدارد امــا 
اینکــه شــرکتی وســط می   آیــد 
و تراکنــش را نصــف می   کنــد، 
بلکــه  نیســتم  معتقــد  آن  بــه 
می   افتــد.  اتفــاق  حرفه   ای   تــر 
مثــا تراکنــش شــارژ وجــود دارد 
و چــون 20 یــا 30 هــزار تومانــی 
نــدارد،  مشــتری  چنــدان  آن، 
ــی  ــا 1000 تومان ــن 10 ت بنابرای
خریــداری  تومانــی   2000 یــا 
می   شــود، ایــن امــر، افزایــش 
تعــداد تراکنش   هــا و تشــویق بــه 
تراکنــش خــرد را به همــراه دارد

بانکداری دیجیتال در ایران، یک جوک است
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برنامه   نویس   های  پرهزینه.  هم  و  شده  مشکل  هم 
این  تا  تکنولوژی،  که  زمانی  هست  یادشان  قدیمی 
به سخت   افزار  بود، دسترسی  نکرده  پیشرفت  میزان، 
و منابع آن، سخت بود و ابزاری که در اختیار بود تا 
برنامه بر روی آن اجرا شود، با محدودیت منابع مواجه 
سختی  بسیار  کار  زدن،  کد  دلیل،  همین  به  بودند. 
برنامه   نویس،  اگر  نبود.  راحت  امروز،  مانند  و  بود 
روی  آن  اپلیکیشن  نمی   داد،  انجام  درست  را  کارش 
بحث  در  خصوصا  نمی   کرد  کار  خوب  سخت   افزار، 
با  معتقدم  بنده  داشت.  وجود  مشکالت  این  حافظه 
اینکه در دنیای امروز، سخت   افزار، توسعه زیادی پیدا 
کرده، درست نوشتن نرم   افزار، درست هماهنگ کردن 
از  نرم   افزار و چه در الیه دیتابیس،  آن، چه در الیه 
هزینه سخت   افزار جلوگیری می کند. توصیه همیشگی 
نوشتن  بد  هیچ   وقت  که  است  این  دوستان  به  بنده 
نرم   افزار را با خرید سخت   افزار قوی   تر جبران نکنید؛ 
نرم   افزار  اما  داریم  به   روز  و  یعنی سخت   افزاری خوب 
اشکال دارد و مثال باید به حافظه آن 1۰ گیگ اضافه 
شود تا درست شود، در صورتی که شاید با هماهنگ 
سخت   افزار  خرید  و  هزینه  جلوی  نرم   افزار،  کردن 
نرم   افزار،  الیه  در  خوبی  هماهنگی  اگر  شود.  گرفته 
ایندکس   های  و  دیتابیس  بین  ارتباط  دیتابیس،  الیه 
روی آن انجام شود، با یک سخت   افزار می   توان، توان 
پردازشی باالیی را استفاده کرد اما اگر بخش نرم   افزار، 
بهینه  و  تیون  را  نباشد که می   تواند آن  این  به  قائل 
و  برای سخت   افزار هزینه  کند، سازمان مجبور است 
سخت   افزار باالتری را خریداری کند. البته منظور این 
نیست نرم   افزاری نوشته شود که سال   ها مورد استفاده 
هرچند  است  محدود  نرم-افزارها  عمر  چون  باشد 
بیشتر از سخت   افزارهاست. سخت   افزارها، هر سال، با 
ورژن جدید مواجه هستند اما در مجموع نرم افزارها 
نیز عمر محدودی دارند خصوصا در سیستم عامل که 
شرکت   های  باشد.  داشته  امنیتی  حفره  است  ممکن 
مقطعی  در  عامل،  سیستم  برنامه-نویسان  و  سازنده 
تغییر  و  می   کنند  خارج  رده  از  را  عامل  سیستم  آن 
ورژن نمی   دهند. اینجاست که باید از نرم   افزار جدیدی 
استفاده کنیم. باالخره این موضوع هم در دنیا، یک 
مارکتینگ است. سخت   افزارهای جدید با نرم   افزارهای 
با  جدید  نرم   افزارهای  یا  نمی کنند  کار  قدیمی 
موجب  اینها  نمی   کنند.  کار  قدیم  سخت   افزارهای 
تغییر دهید، مجبورید  را   OS اگر الیه  که  می   شود 
در  دهید.  قرار  بانک  در  و  بخرید  جدید  سخت   افزار 
الیه کسب   وکار هم پاسخ بنده، مثبت است. تغییر در 
کسب   وکار ممکن است ظرفیتی را ایجاد کند. مثال در 
همان تراکنش   های خرد و صوری که بحث شد، فکر 
می   کنم باالخره اینها به الیه کسب   وکار ورود می   کند. 
کمک  نیز  کسب   وکار  الیه  در  روش  کردن  بهینه 
مصرف  ظرفیت،  این  و  شود  آزاد  ظرفیت،  می   کند 
تراکنش   هایی شود که به واقع باید اتفاق بیفتد. مثال 
هرچه  شارژ،  حوزه  در  فعال  شرکت   های  از  بسیاری 
شارژ بیشتری بفروشند و تراکنش   های بیشتری بابت 
 back to نفع   شان است، چون  به  ایجاد کنند،  آن 
back از PSP و اپراتور، کارمزد می   گیرند. بنابراین 
یک  جای  به  کنند  ترغیب  را  مشتری  است  طبیعی 
تومانی   1۰۰۰ شارژ   1۰ تومانی،  هزار   1۰ شارژ 
به  می   تواند  کسب   وکاری  مدل   های  کند.  خریداری 
شکلی باشد که مثال زیر 5۰۰۰ تومان، موردپذیرش 
نباشد و خرید شارژ کمتر از 5۰۰۰ تومان نباشد. با 
قرار  اگر  و  آزاد شده  درصد ظرفیت،  اتفاق، 2۰  این 
با  بزند،  تراکنش  پنج  با  را   شارژ  پنج  مشتری  بوده 
یک تراکنش، شارژ 5۰۰۰ تومانی را خریده و چهار 
تراکنش، آزاد شده تا برای کار دیگری، استفاده شود.
زمینه  در  کردید.  اشاره  را  جالبی  نکته    
فروش شارژ، PSP ها در مبلغ از اپراتور، درصد 
می   گیرند؛ یعنی برای آنها فرقی نمی   کند سمت 
بفروشند  چطور  عدد  در  را  شارژ  آن  اپراتور، 
اشاره  که  همان   طور  اما  دارند  فروش  درصد  و 
کردید در این سمت، بانک   ها می   توانند با کاهش 
 5000 زیر  تراکنش  بستن  مثال  تراکنش   ها،  عدد 
تومان، ظرفیت را آزاد کنند. البته این اتفاق در 
مقطعی رخ داد اما بانک مرکزی، به خاطر کرونا 
آن  جداگانه  خودشان  بانک   ها  اما  آورد  فشار 
بانک   ها،  برخی  که  اینجاست  نکته  بسته   اند.  را 
باز  را  تومان   5000 زیر  خودشان،   PSP برای 
گذاشته   اند اما برای PSP رقیب، آن را می   بندند 

تا  می   دهند  امتیازی  خودشان،   PSP به  و 
مشتریانش را از دست ندهد. اینجا منافع بانک 
خودتان  شما  می   شود؟  تعریف  چگونه   PSP و 
در بانک هستید و به   پرداخت هم در سوی دیگر. 
تضاد  آن،  زیرساختی  الیه  در  حداقل  امر،  این 

منافع ایجاد می   کند. نظر شما چیست؟
شاه   گشتاسبی: عرض من شرکت PSP نبود بلکه 
شرکت   هایی بود که صرفا فروش شارژ انجام می   دهند 

و از PSP سرویس می گیرند.
  خب، عمده آن در دست PSP هاست.

محدود  بابت  بنده  عرض  ببینید  شاه   گشتاسبی: 
کردن در کسب   وکار، نکته دیگری است. شرکت   های 
PSP متعلق به خود بانک   ها، آفرها و منابع تشویقی 
بابت خرد کردن تراکنش ندارند. اگر تراکنش 1۰۰۰ 
یا 2۰۰۰ تومانی می   گذارند، بابت این است که سبد 
فردی  شاید  چون  کنند  کامل  را  محصوالت   شان 
باشد  داشته  نیاز  شارژ  تومان   2۰۰۰ همان  به  فقط 
نه 5۰۰۰ تومان. بنابراین بحث این نیست که بانک، 
منافعی به PSP خودش برساند اما برای اینکه آن 
را کنترل کند، چون بیرون را نمی   تواند کنترل کند، 
برای  PSP خود می   گوید هیچ تشویقی  به شرکت 
در  اما  گیرد  صورت  نباید  شود،  خرد  شارژها  اینکه 
گیرد.  قرار  باید  هم  تومانی  شارژ 2۰۰۰  سرویس   ها، 
کارمزد  تراکنش شارژ،  بیرونی، چون  در شرکت   های 
و  می   بندد  قرارداد   PSP با  که  شرکتی  آن  و  دارد 
بر  می   آورد،  پرداخت  شرکت  برای  را  شارژ  تراکنش 

آن،  نظیر  یا  درصد   6۰ یا   5۰ مثال  توافق،  اساس 
دریافت   PSP از  را  شارژ  فروش  بانکی  کارمزد 
می کند. بنابراین به نفع این شرکت است که تراکنش 
را بیشتر کند تا از آن کارمزد، منتفع شود. این کار 
را نمی   توان تراکنش صوری نامید اما شبه   صوری است 
بیشتری  امتیاز  و  می   کنند  تشویق  را  مشتری  زیرا 
می   دهند تا تراکنش را خرد کند. البته بنده معتقدم 
باالخره یک   سری تراکنش   ها باید ایجاد شود و وقتی 
دیگری  ابزارهای  به  نیاز  می   شود،  خرد  تراکنش، 
ابزار  آفالین،  پول  کیف  خصوصا  پول،  کیف  داریم. 
خیلی خوبی است و بسیاری از تراکنش   های خرد به 
سمت آن می   روند و به صورت آفالین در سوئیچ دیگر، 
خارج از شبکه بانکی، پردازش می      شود و تسویه آن، 
پایان روز، طی  با یک رکورد در   batch به صورت 
فکر  بنابراین  می گیرد.  صورت  شبانه   روز،  ساعت   24
می   کنم تراکنش   های ریز وجود داشته باشد، مشتری 
از آن استفاده کند اما فشار به بانک نیاورد و ظرفیت 
بانک   ها روی تراکنش   های واقعی   تر استفاده شود. در 
هر  که کسب   وکار  است  به   گونه   ای  مدل  حال حاضر، 
نوع مدل تراکنشی را به بانک می آورد، چه کسب   وکار 
باید  وضع  این  اما   ،PSP چه  و  باشد  بانک  داخل 
اصالح شود و هرچیز در سر جای خودش قرار بگیرد. 
اگر تراکنش، ریز است، باید به کیف پول، سوئیچ   های 
سوئیچ  روی  باید  است،  متوسط  اگر  برود،  و...  دیگر 
پرداخت بیاید و اگر کالن است، باید تراکنش، بانکی 

باشد و خارج از این سوئیچ استفاده شود.

  گفته می   شود در شرایط بحران، بانک   هایی 
که کربنکینگ آنها، سمت شرکت خدمات است، 
این  آیا  شما  نظر  به  می دهند.  سرویس  بهتر 
دلیل  است،  این   طور  اگر  است؟  درست  صحبت 

آن چیست؟
وقتی سوئیچ شتاب  است.  امر، طبیعی  این  جمالی: 
و بانک در دست یک شرکت باشد، اینها جدا از هم 
انجام   low balancing یک  می   توان  و  نیستند 
داد. نکته بعدی اینکه وقتی بانک   ها در داخل شبکه 
در حد 5۰  و  ندارند  را  تاخیر شبکه  باشد،  خودمان 
میلی ثانیه و حتی کمتر، ارتباط بین شتاب و بانک 
ملت  بانک  اگر  که  حالی  در  می   شود  حاصل  ملت 
بخواهد ارتباط برقرار کند، حداقل 5۰ تا 1۰۰ میلی 
حالت  این  وقتی  می   شود.  اضافه  زمان،  این  به  ثانیه 
طور  این  قبال  می   دهد.  رخ  اتفاقات  این  دارد،  وجود 
به  می   داد،  رخ  اتفاقاتی  وقتی  اوقات،  برخی  که  بود 
این  که  می   زد   91B بزند،   91A مثال  اینکه  جای 
البته  نمی   شد.  حساب  خدماتی  بانک   های  حوزه  در 
که  ندیده   ایم  اما  برداشته   اند  را  آن  گفتند،  دوستان 

برداشته باشند.
که   SLA خاطر  به  می   کنید  فکر  یعنی    
اگر  بانک   های خودش دارد و  با  شرکت خدمات 
در آنجا جریمه   ای اتفاق بیفتد، شرکت خدمات 

باید پرداخت کند، شبکه را دستکاری می   کند.
جمالی: یک نکته این است که مزیت رقابتی برایش 
را  موارد  این  که  است  این  دیگر  نکته  و  ایجاد شده 
هم در بانک ملی و هم بانک صادرات دیده   ایم. مثال 
بانک صادرات اعتراض کرده و ماه بعد، با اینکه قطعی 
وجود داشته، جریمه   ای لحاظ نشده است. این بازی   ها 

وجود دارد.
دسترسی  که  مرکزی  بانک  می   شود  گفته    
مستقیم روی خدمات در حوزه شتاب و شاپرک 
از خود  قاعدتا  باشد،  نیاز  گزارشی  اگر  و  ندارد 
شرکت خدمات می   گیرد و به آن استناد می   کند 

اما اینجا چون خودش سرویس دهنده است...
به طور کلی  اما  است؛  اینها موردی  ببینید  جمالی: 
گذاشته  شتاب  پایداری  مبنای  بر  جریمه،  مکانیزم 
شده نه بر پایه شاخص درست و حس مشتری. وقتی 
مانند  سیستم  این  هستیم،  مواجه  بانکی  سیستم  با 
است  تراکنش  آن،  ورودی  که  است  تولید  یک خط 
از  بانک را  و خروجی   اش، تراکنش موفق. اکنون اگر 
زبان مهندسی صنایع ببینیم، سطح سیگما در صنایع 
آن.  بلوغ  هم  و  است  مختلف  آن  نیاز  هم  مختلف، 
مثال در صنعت هوانوردی ممکن است شش سیگما 
الزم باشد و هر ۳۰۰ هزار پرواز، یک سقوط یا خرابی 
داشته باشیم. در سیستم بانکی، از نظر ما، سطح بین 
4 و 5 سیگما الزم است؛ یعنی از هر 4۰۰ تراکنش، 
یک تراکنش، خطاست. در سال-های اولیه، هر پنج 
تراکنش و 1۰ تراکنش، یک خطا روزانه بوده که در 
اوج بار، حتی به هر دو تراکنش یک تراکنش می   رسید 
و 5۰ درصد خطا بود. آنچه در دی ماه مشاهده کردم، 
کار  زمینه  این  در  بنده  که  ساله   ای   1۰ تاریخ  در 
یک  تراکنش،   1۸۰ هر  که  است  بار  اولین  می   کنم، 
خطا داشتیم. همین شاخص در اسفند سال گذشته، 
حدود 6۰ تراکنش، یک خطا بود و روزهایی هم بوده 
که به 2۰ تراکنش، یک خطا رسید   ه   ایم. این سیستم، 
این  و  دارد  سرویس  کیفیت  در  باالیی  واریانس 
واریانس، مغایرت، سازمان پنهان و بسیاری مشکالت 
دیگر را ایجاد می   کند. این معماری، مدل کسب   وکار  
و تکنولوژی، دست در دست هم می   دهد تا وضعیت 

مساعدتری را شاهد باشیم. 
این  از  پیش  شما  گشتاسبی!  آقای    
مدیرعامل بزرگ   ترین PSP کشور بودید و االن 
هم در بخش مهمی از بانک، فعال هستید. آیا با 
این جمله موافقید که بانک   ها به دلیل پردازش 
پرداخت  پروسسورهای  به  خرد،  تراکنش   های 
بانکی   شان  امور  به  اینکه  تا  شده   اند  تبدیل 

بپردازند؟
شاه   گشتاسبی: سوال جالب و البته چالش   برانگیزی 
مقایسه  بانکی  مدیر  با   PSP مدیر  وقتی  است! 
می   شود، دو دیدگاه دارند. نگاه PSP، انجام تراکنش 
است چون تمام درآمد و زندگی   اش از این راه است اما 
نگاه بانکی، جذب منابع و استفاده از اصول بانکداری 
است. اینها دو نگاه متضادند؛ PSP به دنبال ایجاد 
تراکنش و اخذ کارمزد از بانک است اما بانک بیشتر به 

دنبال جذب منابع و استفاده از آن است. البته با توجه 
PSP ها،  و  بانک   ها  بین  قراردادهای  در  تجارب،  به 
سعی شده این نگاه، برد - برد باشد؛ یعنی اگر شرکت 
هم  بانک  مانده  حفظ  در  می   آورد،  تراکنش   ،PSP
کمک کند تا بانک هم از جذب منابع و مانده بانک 
تراکنش   ها.  داشتن  از  هم   PSP و  نماید  استفاده 
بانک   ها،  باالخره  کنم  عرض  باید  شما  سوال  درباره 
حوزه  در  تراکنش  چه  هستند؛  تراکنش     پردازشگر 
پرداخت  شبکه  شدن  جدا  بانکی.  یا  باشد  پرداخت 
است.  کرده  ایجاد  را  نگاه  تفاوت  بانکی،  شبکه  و 
دست  کتاب  و  بودند، حساب  خودشان  بانک   ها  قبال 
بود و  بانکی، یکی  بود، سیستم پرداخت و  خودشان 
بانک،  برای  می   شد،  انجام  غیرحضوری  پرداخت  اگر 
کارمزد و هزینه   ای جز هزینه   های خود شبکه نداشت 
اما االن بابت آن باید به PSP، کارمزد بدهد و برای 
از  پرداخت  کسب   وکار  می   کند،  هزینه  ایجاد  بانک، 
پیدا  سوق  پرداخت  شرکت   های  سمت  به  بانک   ها 
کرده و شرکت   ها نیز به دنبال ایجاد تراکنش و درآمد 
خردتر  تراکنش  می   دهند  ترجیح  و  هستند  بیشتر 
تبلیغات  با  این حوزه،  باشد خصوصا در حوزه شارژ. 
وسیع درباره آن، جذاب   تر می   شود. در حال حاضر نیز 
با شیوع کرونا، ۸۰ درصد  بانکی دارند و  همه کارت 
تقریبا غیرحضوری شده است. ما چندان  تراکنش   ها 
بر روی خریدهای اینترنتی مشکلی نداریم زیرا مبالغ 
قابل قبولی دارد. بیشتر مشکالت بانک   ها این است که 
وقتی خرید انجام و منابع به داخل حساب وارد شد، 

مشتری آن منابع را نزد خودش حفظ کند که با این 
PSP، تالش  با شرکت   های  قراردادهای منعقدشده 
می شود این منابع، حداقل چند روز در بانک بماند و 
بانک از رسوب منابعش بابت این حساب   ها بهره ببرد. 
خرید شارژ، زیاد و خرد است و البته برخی جاها، زیر 
توضیحات،  این  با  ندارد.  امکان خرید  تومان،   5۰۰۰
خرد  پروسسورهای  به  تبدیل  بانک   ها  گفت  می   توان 
یک   سری  ایجاد  با  کسب   وکار  الیه  در  اما  شده   اند 
به  پردازش   ها  که  کرد  کاری  می   توان  محدودیت   ها، 
سمت مبالغ باالتر برود. به هرحال مردم به سرویس 
نیاز دارند و نمی   توان جلوی آن سرویس   ها را گرفت 
رابطه،  این  در  کرد.  ایجاد  افزوده  ارزش  می   توان  اما 
سامانه کیف پول حتما باید رایج شود و تراکنش   های 
پول  کیف  سامانه  سمت  به  آفالین  صورت  به  خرد 
سوق داده شود. البته اگر کیف پول، آنالین هم باشد، 
آنجا جمع  تراکنش در  و  دارد  چون سوئیچ مجزایی 
مجموع،  در  است.  بهتر  پول  کیف  هم  باز  می   شود، 
به  توجه  با  اما  تراکنش   هاست  همه  پروسسور  بانک، 
اینکه تراکنش   ها از حالت حضوری  شرایط موجود و 
به غیرحضوری تمایل پیدا کرده، می   توان گفت بانک، 
باشد،  بانکی  تراکنش   های  پروسسور  آنکه  از  بیش 

پروسسور تراکنش   های پرداخت است.
پروسسور  به  بانک  اینکه  درباره  نظر شما    
دیدگاه  از  چیست؟  شده،  تبدیل  پرداخت 
از  درست  استفاده  برای  منطقی،  راه   حل  شما 
سیستم   های موازی مانند کیف پول و پول خرد 

فیزیکی چیست؟
جمالی: بنده بارها گفته   ام بانک   ها پروسسور پرداخت 
هستند. بانک باید تراکنش را پردازش کند و این امر، 
فرض  مثال  دارد.  هزینه  کار،  این  اما  است  اصل  یک 
 5۰ اینجا  در  می   کنم.  کار  سوئیفت  در  بنده  کنید 
درصد تراکنش   ها، زیر 5۰۰۰ دالر و میانگین آن 4۰۰ 
هزار دالر است و میانه 5۰۰۰ دالر است و کارمزد هر 
که  است  یورو   2۰ حدود  دالر،   5۰۰۰ زیر  تراکنش 
شبکه سوئیفت دریافت می   کند. اگر این موضوع را در 
شاپرک هم نگاه کنیم، همان توزیع است با وضعیت 
تا حدود  تومان  بین 7۰۰۰  ما  میانه  اما  معمار  الگ 
1۹۰۰۰ تومان است؛ یعنی 5۰ درصد تراکنش   ها زیر 
این مبالغ است و میانگین در برخی PSP ها، حدود 
1۰۰ هزار تومان است و برخی دیگر مانند به   پرداخت 
و ایران کیش باالی ۳۰۰ هزار تومان است که در بازار 
 هم خوشنام هستند و هم خوب، کار می   کنند اما سایر 
خرد  تراکنش  سمت  به  بیشتر  متاسفانه  PSP ها، 
موضوع  است.  طریق  آن  از  درآمدشان  و  رفته   اند 
این است که حتی ۹۰ درصد درآمد شرکت شتاب، 
و  است  خرد  تراکنش   های  از  نیز  خدمات  و  شاپرک 
مشکالت  این  شده،  ذینفع  خودش  رگوالتور،  وقتی 
همین   طور پشت   سرهم تکرار می   شود. تراکنش، زمانی 
توجیه دارد که از مشتری و ذینفع اصلی، پول تراکنش 
را دریافت کنید اما اگر از بانک بگیرید، به نظر می   رسد 
می   گیرید.  تراکنش  بیشتر  کنید،  پُرتر  هرچقدر  که 
به شرکت  همین-طوری  را  میلیارد  هزار   2 این  اگر 
برمی   داشت،  دست  کار،  این  از  و  می   دادند  خدمات 
نفع همگان شکل می   گرفت! و بانک   ها هم بر مبنای 
مدل کسب وکار درست خود عمل می   کردند و به هر 
کس می   خواستند دستگاه پوز می   دادند یا نمی   دادند 
و هرکس می   خواست به بانک دیگری سرویس بدهد، 
این کار را انجام می   داد و مشکلی هم ایجاد نمی   شد. 
ضمنا مشکالت موجود نیز حل می   شد و همه   چیز در 

نقطه تعادل خود قرار می   گرفت.
شما  تجربه  به  توجه  با  گشتاسبی!  جناب    
بانکی  زیرساخت  باالی  ترافیک   های  حوزه  در 
افزایش  عامل  هم  کرونا  که  سال،  پایان  در 
سیستم   های  از  استفاده  آیا  شده،  تراکنش   ها 
کیفیت  کاهش  دلیل  شتاب،  مانند  متمرکزی 
خدمات نیست؟ اینکه ما فقط یک شتاب داشته 
باشیم و تراکنش   ها، فقط از یک مسیر در حال 
کیفیت  کاهش  عامل  باشند،  برگشت  و  رفت 
نیست؟ به نظر شما، از منظر پدافند غیرعامل، 
این حجم تراکنش متمرکز در شبکه زیرساخت 

بانکی، نگران   کننده نیست؟
شاه   گشتاسبی: ببینید کرونا باعث شده تراکنش از 
شعب به غیرحضوری تمایل پیدا کند. عامل دیگر که 
کمتر به آن توجه می کنیم، تورم است. تورم، موجب 
کسی  اگر  زمانی  مثال  شود.  شکسته  تراکنش،  شده 
را  تومانی  کارت خرید 1۰۰۰  با یک  خرید می   کرد، 
انجام می   داد اما وقتی در طول یک سال، قیمت   ها سه 
تا چهار برابر شد، توان مالی شخص اجازه نمی   دهد در 
یک تراکنش 4۰۰۰ تومانی، آن را بخرد. بنابراین مثال 
آن را به چهار تراکنش 1۰۰۰ تومانی تقسیم می   کند. 
دلیل رشد بیشتر تراکنش، ناشی از چندتا شدن آنها، 
بر اثر بحث   های تورمی است و کرونا نیز آن را تشدید 
کرده است. عالوه بر آن، بسیاری از کسانی که ترجیح 
انجام  حضوری  خریدهای  فروشگاه   ها،  در  می   دادند 
انجام  غیرحضوری  و  آنالین  خریدهای  االن  دهند، 
این سمت رفته  به  نیز  تراکنش   ها  می   دهند و برخی 
همه  می   کنند.  استفاده  کارت  از  همه  باالخره  است. 
شبکه   ها، بانک   ها، شتاب و شاپرک هم درگیر هستند. 
اضافه  را هم  را گفتید من شاپرک  شما فقط شتاب 
می   کنم که یک سامانه حاکمیتی است که اگر اتفاقی 
فعلی  شرایط  در  می   شود.  مشکل   ساز  هم  آن  بیفتد، 
شاپرک  و  شتاب  از  باید  موجود،  قوانین  به  توجه  با 
استفاده کنیم و چون سامانه حاکمیتی، تک و یونیک 
هستند، شرکت خدمات که سرویس   دهنده است، به 
افزایش  کند،  هزینه  سامانه،  دو  این  بابت  باید  ناچار 
استفاده  جدید  تکنولوژی   های  از  و  دهد  ظرفیت 
تکنولوژی  کردند  اشاره  هم  جمالی  دکتر  نماید. 
شتاب، قدیمی است و شاپرک هم تقریبا همان روال 
حوزه سخت   افزاری  در  است  ممکن  هرچند  دارد،  را 
اما  نیستم  مطلع  بنده  که  باشد  انجام شده  اقداماتی 
از نظر نرم   افزاری، همان تکنولوژی   هایی است که قبال 

 PSP مدیــر  وقتــی  شــاه گشتاســبی: 
می   شــود،  مقایســه  بانکــی  مدیــر  بــا 
دو دیــدگاه دارنــد. نــگاه PSP، انجــام 
درآمــد  تمــام  چــون  اســت  تراکنــش 
امــا  اســت  راه  ایــن  از  زندگــی   اش  و 
نــگاه بانکــی، جــذب منابــع و اســتفاده 
از اصــول بانکــداری اســت. اینهــا دو 
نــگاه متضادنــد؛ PSP بــه دنبــال ایجــاد 
تراکنــش و اخــذ کارمــزد از بانــک اســت 
دنبــال جــذب  بــه  بیشــتر  بانــک  امــا 
منابــع و اســتفاده از آن اســت. البتــه 
بــا توجــه بــه تجــارب، در قراردادهــای 
ــده  ــعی ش ــا، س ــا و  PSPه ــن بانک   ه بی
ایــن نــگاه، بــرد - بــرد باشــد؛ یعنــی اگــر 
شــرکت PSP، تراکنــش مــی   آورد، در 
ــا  ــد ت ــک کن ــم کم ــک ه ــده بان ــظ مان حف
بانــک هــم از جــذب منابــع و مانــده بانــک 
اســتفاده نمایــد و PSP هــم از داشــتن 
ــد  ــما بای ــوال ش ــاره س ــا. درب تراکنش   ه
عــرض کنــم باالخــره بانک   هــا، پردازشــگر 
تراکنــش  چــه  هســتند؛  تراکنــش    
بانکــی! یــا  در حــوزه پرداخــت باشــد 

خــودش  رگوالتــور،  وقتــی  جمالــی: 
مشــکات  ایــن  شــده،  ذینفــع 
تکــرار  پشت   ســرهم  همین   طــور 
می   شــود. تراکنــش، زمانــی توجیــه 
دارد کــه از مشــتری و ذینفــع اصلــی، 
کنیــد  دریافــت  را  تراکنــش  پــول 
امــا اگــر از بانــک بگیریــد، بــه نظــر 
ــد،  ــر کنی ــدر ُپرت ــه هرچق ــد ک می   رس
بیشــتر تراکنــش می   گیریــد. اگــر ایــن 
2 هــزار میلیــارد را همین-طــوری بــه 
ــن  ــد و از ای ــات می   دادن ــرکت خدم ش
کار، دســت برمی   داشــت، نفــع همــگان 
ــر  ــم ب ــا ه ــت! و بانک   ه ــکل می   گرف ش
درســت  کســب-وکار  مــدل  مبنــای 
خــود عمــل می   کردنــد و بــه هــر کــس 
می   خواســتند دســتگاه پــوز می   دادنــد 
ــد و هرکــس می   خواســت  ــا نمی   دادن ی
ــد،  ــرویس بده ــری س ــک دیگ ــه بان ب
ــکلی  ــی   داد و مش ــام م ــن کار را انج ای
هــم ایجــاد نمی   شــد. ضمنــا مشــکات 
ــز  ــد و همه   چی ــل می   ش ــز ح ــود نی موج
در نقطــه تعــادل خــود قــرار می   گرفــت
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از آن استفاده می   شده است. شتاب به خاطر یونیک 
بودن خود، حتما باید دارای سایت پشتیبان و فعال- 
فعال باشد تا اگر یک سایت، پاسخگو نبود، به سایت 
دوم و سایت بحران برود. انتظار بانک   ها، شرکت   های 
PSP و همه فعاالن شبکه این است که شتاب یک 
سرویس با SLA باال نزدیک به 1۰۰ و تضمین   شده 
به  شتاب  سوئیچ  مدل  االن  حال،  این  با  دهد.  ارائه 
   گونه   ای است که تحمل سقف ندارد و اگر یک بانک 
به مشکل بخورد، شتاب، کند شده و سرویس را قطع 
شتاب  اینکه  با  که  است  این  غم   انگیز  نکته  می   کند. 
تحمل سرویس ندارد، اگر بانکی را قطع کند، آن بانک 
صورت  به  ضعف  این  هزینه  می   کند!  هم  جریمه  را 
کند  دلیل،  هر  به  که  است  بانکی  روی  بر  مضاعف، 
 ۳۰ می   خواهد  شتاب  از  بانک  فرمول،  طبق  و  شده 
بیشتر  تحمل  ثانیه  اما شتاب 5  ثانیه، تحمل کنید 
نمی   کند و بعد از آن، تراکنش بانک را کند یا قطع و 
آن بانک را جریمه هم می   کند. در این زمینه، رقابت، 
شاپرک خصوصی  و  شتاب  ما  اگر  مثال  است.  خوب 
بک   آپ  سامانه  هم  چون  بود  خوبی  اتفاق  داشتیم، 
حتما  نمی   داد،  جواب  یکی  اگر  اینکه  هم  و  داشتیم 
این  از آن سامانه دیگر می   شد پاسخ دریافت کرد و 
موجود،  شتاب   گونه   های  سیستم   های  در  سیستم 
می   گرفتند  سرویس  مردم،  باالخره  و  می   شد  توزیع 
حاکمیتی  سامانه  اگر  که  نبود  به   گونه   ای  شرایط  و 
به مشکل بخورد، سرویس، به طور کلی و سراسری 
می   شد.  بیشتر  هم  رضایت  روش،  این  با  شود؛  قطع 
با این حال، شتاب   های چندگانه مشکالتی هم دارد. 
مدل-های  متمرکز،  حاکمیتی  سامانه   های  باالخره 
مالی، مدل   های رفع اختالف   شان، مدل گزارش   گیری 
برای  به طور خاص  با سایر سامانه   ها  ارتباط     و مدل 
آنها تدوین شده که وقتی چندگانه شود، این مدل   ها 
به   هم می   خورد و باید تدبیر اساسی برای این موضوع 
مرکز  یا  غیرعامل  پدافند  منظر  از  شود.  اندیشیده 
مراکز حساس  بانک   ها جزء  ریاست جمهوری،  افتای 
و  شود  مختل  سرویس   شان  نباید  و  هستند  کشور 
افتا  نارضایتی عمومی شوند. دستورالعمل   های  سبب 
دارد  تاکید  نکته  این  بر  همیشه  غیرعامل،  پدافند  و 
که زیرساخت   ها نباید یکی باشد و باید سایت اصلی، 
پشتیبان و بحران داشته باشد و مسائل امنیتی باید 
در آن رعایت شود، پایش شبکه و پایش امنیتی باید 
بسیاری مسائل دیگر که مهم هستند.  و  انجام شود 
قابل قبول است وگرنه  باشد،  اینها وجود داشته  اگر 
آن سامانه، ریسک باالیی دارد و مطمئنا از آن سامانه 
پدافند  دهد.  انجام  اقدامات خاصی  می   شود  خواسته 
ببینند،  را  موردی  اگر  بانک   ها  روی  افتا،  و  غیرعامل 
برای  می   دهند.  دستورالعمل  و  توصیه  تذکر،  حتما 
شتاب هم قطعا این دستورالعمل   ها وجود دارد و اگر 
یونیک، تک و حاکمیتی است،  این سامانه که  برای 
و  رخداد  یک  به  تبدیل  مطمئنا  شود،  ایجاد  مشکل 
عنوان  به  خدمات  شرکت  قاعدتا  می   شود.  بحران 
رعایت  را  دستورالعمل  آن  شاپرک،  و  شتاب  متولی 

می   کند و امیدواریم همه   چیز آرام و خوب باشد.
اعالم   نظر  ضمن  نیز  شما  جمالی!  جناب    
وضعیت  در  آیا  بفرمایید  قبلی،  سوال  درباره 
نهاب  مانند  استعالم   هایی  اخذ  به  نیاز  موجود، 
مدیران  دارد؟  وجود  بانکی  شبکه  برای  و... 
بانکی با ذکر آمار معتقدند در بسیاری از مواقع، 
آنالین  صورت  به  آنها  اخذ  که  استعالم   هایی 
شده،  اعالم  الزام   آور  مرکزی،  بانک  طرف  از 
اگر  می   افتد.  اتفاق  آن  در  متعدد  تکرارهای 

آماری هم در این حوزه دارید، اعالم نمایید.
جمالی: اگر اجازه بدهید درباره سوال مربوط به پدافند 
غیرعامل توضیحاتی ارائه کنم. پدافند غیرعامل، بحث 
گستردگی و عدم تمرکز هم از نظر جمعیتی، هم از 
نظر زیرساخت   ها یا موازی بودن شاهر   اه   های ارتباطی 
است که بانک مرکزی اینها را رعایت نکرد. ما تجربه 
داشتیم.  اخیر  سال   های  سیل   های  زمینه  در  بدی 
وقتی بانک   ها در پل   دختر، از رده خارج شدند، عمال 
هیچ امکان پرداخت وجود نداشت در حالی که باالی 
درخصوص  اما  داشتند  وجود  و...  فروشگاه   ها  شهر، 
بانک   هایی که در پایین شهر بود، هیچ ارتباطی نبود 
و مردم دسترسی به چیزی نداشتند. وقتی یک شهر 
ارتش  یک  می   شود،  مواجه  بحران  با  نفری  هزار   4۰
هم از پس آن برنمی    آید! وقتی اینترنت قطع می   شود 
اطالعی  می   گوید  هم  جمهوری  رئیس  وقتی  یا  و 

سه  چگونه  گفت؟  باید  چه  نداشتم،  ایالم  استان  از 
خط فیبر نوری در کشور ساخته می   شود که از یک 
استان، 24 ساعت در اثر بارندگی اطالع نداریم؟! اینها 
نتیجه تفکر فوق متمرکز و خطرناکی است که وجود 
اینترنت و  ایجاد و  دارد. االن هم در سراوان، بحران 
موبایل قطع شده و حتما بانک   ها هم تعطیل هستند. 
نداریم.  که  هم  سنتی  ابزار  کنند؟  کار  چگونه  مردم 

این امر، خودش بحران را تشدید می   کند. در اوضاع 
عادی به چابهار هم بروید و شهرهای آخر کشور در 
آن سمت را ببینید، اصال پول نیست، ارتباط نیست، 
خط نیست و اگر پول نقد، همراه نداشته باشید، هیچ 
کاری نمی   توانید بکنید. درباره بخش دیگر سوال شما 
معاونت  برای  ماموریتی  هیچ  االن  کنم  عرض  باید 
ببندد  را  پروژه   ها  این  که  نمی   بینیم  فناوری،  جدید 
تا شرکت خدمات در حاشیه خدمات امن قرار بگیرد. 
واقعا سامانه نهاب و مباحث SLA که قرار است پیش 
و ۹۰ درصد  است، ۹۹  و 7۰ درصد  زیر 6۰  ببریم، 
کجاست؟! یک بانک 16۰۰۰ استعالم اعالم کرده که 
75 درصد آن تکراری است! این چه سرویسی است 
که بانک مرکزی ارائه می   دهد؟! اصال حق ندارد چنین 
سرویسی بدهد. این امر، چقدر سازمان پنهان ایجاد 
می   کند. بنده هروقت قرار است در سپام ضمانت   نامه 
بگیرم، کمتر از چهار روز میسر نیست. از سوی بانک 
مفهوم  واقعا  خیر.  دیگر  سمت  از  اما  می   شود  انجام 
این تمرکزها و استعالمات را که مدام اضافه می   شود، 
نمی   فهمم. با تغییر فرایندها، و با توجه به سطوح بلوغ 
پایین شبکه بانکی و سطح بلوغ پایین   تر بانک مرکزی، 

بحث بانکداری دیجیتال و استعالمات، بی   معناست. 
اشاره  که  مواردی  و  سراوان  درباره  البته    
صورت  به  حکومت  توسط  اینترنت  و  کردید 
نمی   شوند.  قطع  بانک   ها،  آگاهانه قطع می   شود، 
شد  قطع  موبایل،  و  اینترنت  هم   1388 سال 
نهاب  درباره  گرفتیم.  سرویس  تهران،  در  اما 
دوستان  کاش  البته  بدهم.  توضیح  یک  هم 
شرکت خدمات حضور داشتند و خودشان دفاع 
می   کردند. آقایان می   گویند ما خودمان سرویس 

می   گیریم اما یک بخش به ثبت احوال می   رود و 
نظایر آن. حاال چرا معماری شبکه باید این   گونه 
یک  تا  باشند  درگیر  سازمان  چند  که  باشد 
انتها، بانک، آسیب  استعالم برود و برگردد. در 
سرویس  مشتری،  به  نمی   تواند  چون  می   بیند 
همانند  بدهد!  باید  هم  جریمه  احتماال  و  بدهد 
قضیه   ای که آقای گشتاسبی اشاره کردند مبنی 
را  جریمه   اش  و  می   شود  قطع  شتاب  اینکه  بر 

بانک باید بدهد.
جمالی: دفعه قبل قصد داشتم خط اعتباری شرکت 
بانک  در  وام  بدهی  تومان   4۰۰۰ کنم.  تمدید  را 
به  کردیم  مراجعه  شد!  اطالع   رسانی  بنده  به  مسکن 
بانک مرکزی، دیدیم بدهی نداریم و احتماال دیتابیس 
استعالم  آفالین  یا  نبوده  به   روز  بانک مسکن،  سامانه 
اعالم  خودش  بانک  و  بود  شده  اشتباه  می   گرفتند، 
کرد اشتباه کرده است! با این حال، بنده، شاید 5 تا 
1۰ بار به بانک سامان و نیز به بانک مسکن مراجعه 
ارتباطاتی که  با وجود همه  و  کردم و تماس گرفتم 
داشتم، یک هفته، وقت ما را گرفت! اصال فلسفه آن 
را نمی   فهمم. درباره موضوع سراوان و سایر موارد نیز 
اصال امکان ندارد که بانک   ها در این شرایط باز باشد و 
همه کسب   وکارها تعطیل می   شود. اگر ساختار موازی 
وجود داشت و سکه و اسکناس بود، مردم می   توانستند 
کارشان را انجام دهند یا وقتی اینترنت یک منطقه، 
به دالیل امنیتی، قطع و دیتای آن مسدود می   شود، 

کسی نمی   تواند کاری انجام دهد. 
  بله. متوجه شدم. فکر کردم منظورتان این 
است که به طور کلی، سرویس شبکه بانکی قطع 

می   شود.
یک  می   افتد،  اتفاقات  این  وقتی  ببینید  جمالی: 
که  ما  نداریم.  حسابی  درست  جستجوی  موتور 
از طریق  و  نداریم  را  بانک  اینترنتی مستقیم  آدرس 
بانک  اینترنت  و  بانک  وارد  اینترنتی  جستجوی 
می   شویم. یک موتور جستجو در داخل کشور نداریم 
بنزین، شما  آیا زمان بحران  که مشکل را حل کند. 
توانستید سایت   های موردنیاز را پیدا و جستجو کنید؟ 
برخی سایت   ها هم پسوند com بودند نه ir و تالش 

می   کردند آن را تغییر دهند.
  اگر از روزهای پایانی سال صرف نظر کنیم، 
بانک   ها در بسیاری از مواقع سال، ظرفیت خالی 
دارند. در این زمینه، یکی از نکاتی که همیشه 
وجود  راهکاری  آیا  که  است  این  بوده،  سوال 
کسب   وکاری  جذاب  مدل  با  هم  آنها  که  ندارد 
توان  اشتراک   گذاری  به  از  اپراتورها،  مانند 
استفاده  بهینه  صورت  به  خودشان  پردازشی 
به  بانک   ها  از  بسیاری  البته شنیده شده  کنند. 
نمی   کنند.  را  کار  این  امنیتی  خاطر ریسک   های 
وجود  زمینه  این  در  راهکاری  شما  نظر  از  آیا 

ندارد؟
شاه   گشتاسبی: اگر بخواهیم مدل تراکنشی که در 
باید  اتفاق می   افتد در یک سال مرور کنیم،  بانک   ها 
تراکنش  اوج  به  اسفندماه  در  ما همیشه  کنم  عرض 
ببینیم  تا  نگاه می   کنیم  را  تمام ظرفیت   ها  می   رسیم. 
در اسفندماه وضعیت بهینه است یا چگونه ظرفیت-

موفقیت  با  را  اسفندماه  تراکنش   های  تا  کنیم  سازی 
طی نماییم. در ماه فروردین، تراکنش   ها افت می   کنند 
نیمه  از  کسب   وکارها  و  است  تعطیل  روز   15 چون 
دوم ماه شروع به کار می   کنند و تراکنش   ها به نیمه 
دوم منتقل می   شود اما از اردیبهشت    ماه، دوباره شیب 
تابستان  به  تراکنش شروع می   شود و هرچه  افزایش 
در  و  می   یابد  افزایش  تراکنش   ها  می   شویم،  نزدیک 

نزدیک  تراکنش   ها  تجربه،  و  آمار  طبق  شهریور،  ماه 
به اسفند سال قبل است. مهرماه کمی افت می   کند 
یا  به اسفندماه می   رسیم که پیش   بینی 2۰  و دوباره 
۳۰ درصد افزایش تراکنش را داریم. اگر با این فرمول 
نگاه کنیم، ظرفیت   ها باید همیشه پر شود و ظرفیت 
باید  حال،  این  با  دید.  نمی-توان  بانک   ها  در  خالی 
این موضوع را هم درنظر گرفت که ممکن است یک 
و  باشد  داشته  ظرفیت  پیش   بینی   اش  از  بیش  بانک، 
این  باشد و نمی   توان منکر  نیز داشته  ظرفیت خالی 
بتوانند  بانک   ها  این مدل که  آیا  قضیه شد. نمی   دانم 
در  خیر.  یا  دارد  وجود  بدهند،  ظرفیت  همدیگر  به 
ایران که نیست اما در کشورهای خارجی هم مطلع 
می   دهند  ظرفیت  همدیگر  به  بانک   ها  آیا  که  نیستم 
یا  کلود  سیستم   های  از  است  ممکن  آنها  خیر؟  یا 
استفاده  می   دهند،  کلود  سیستم  که  پروایدرهایی 
ندهند.  ظرفیت  همدیگر  به  بانک   ها  خود  و  کنند 
چندان درباره خارج از کشور  اطالع ندارم اما وقتی 
را گذاشته و  بانکی در داخل کشور، سرورهای خود 
از سامانه   ها و سیستم   های   سرویس می   دهد استفاده 
Virtual Machine بهینه است. ما اگر بخواهیم 
چندین  بگذاریم،  واقعی  سرور  یک  سرور،  هر  برای 
سایت بسیار بزرگ نیاز داریم که هر سیستمی به یک 
از ویرچوال ماشین   ها استفاده  نیاز دارد. وقتی  سرور 
می کنیم، هم سامانه   های کنترل متمرکز بر روی آن 
داریم و هم متوجه می   شویم ظرفیت کدام سرویس پر 
شده و کدام خالی است و به راحتی می   توانیم ظرفیت 
دیگر  سرویس  یک  به  و  برداریم  را  سرویس  یک 
استفاده  همدیگر  بین  بهینه  را  ظرفیت   ها  و  بدهیم 
کنیم. فعال بهترین روشی که ما پیدا کردیم و در این 

 Virtual زمینه، فعالیت می   کنیم، همین استفاده از
Machine و vSAN که از آن استفاده می   کنیم 
و بهینه   ترین استفاده را از سخت   افزار می   توانیم انجام 
عالوه  بانک  است.  مهم  هم  امنیتی  مباحث  دهیم. 
و  باشد  داشته  پشتیبان  سایت  باید  اصلی  سایت  بر 
مرکز  و   SOC مرکز  امنیتی،  سامانه   های  آن،  روی 
اتفاقات  و  کند  رخداد  پایش  باشد،  داشته   NOC
امنیتی   اش را گزارش و پایش کند. وقتی یک سایت 
می   شود؛  مشترک  هم  آن  اتفاقات  می   شود،  مشترک 
یعنی اگر برای یک بانک، رخداد امنیتی وجود دارد و 
برای بانک دیگر هم در حال رخ دادن باشد و داخل 
سایت بانک باشد، کنترل آن بسیار دشوار است. اینکه 
اشاره کردید به خاطر مسائل امنیتی، اتفاق نمی   افتد، 
اتفاقات  این  خاطر  به  است  ممکن  فعلی  شرایط  در 
اما  نباشد  میسر  سایت   ها  اشتراک   گذاری  به  امنیتی، 
اینها دلیل نمی   شود که نتوان از آن استفاده کرد. اگر 
دارد  خالی  سایت  یک  و  کرده  ظرفیت   سازی  بانکی، 
با  و  مجزا  یک شبکه  با  ندارد،  آن سرویس  داخل  و 
شبکه   ای،  و  امنیتی  الگوریتم   های  یک   سری  رعایت 
اختصاص  دیگری  بانک  به  را  خود  سایت  می   تواند 
که  بیاوریم  تکنولوژی   هایی  آینده،  در  شاید  دهد. 
سیستم   های کلود را داخل یک بانک راه   اندازی کنیم 
و بتوانیم به بانک   های دیگر هم سرویس بدهیم. نظر 
بنده این است که این امر، شدنی است اما باید روی 
مدل   های آن فکر کرد. سوال شما، شاید این ذهنیت 
را ایجاد کند که این کار هم یک کسب   وکار و بیزینس 
است و شاید بتوان یک سیستم امن بیرونی کلود راه 
انداخت و به بانک   ها سرویس داد و شاید بانک   ها به 
این فکر برسند که ظرفیت   های خالی   شان را بتوانند 
این سوال، می   تواند  اجاره بدهند.  بانک های دیگر  به 

شروع یک تفکر برای این موضوع باشد.
گفته   اند  بایان   ُدر  آقای  گروه،  پیام   های  در    
جدیدتر  ماشین  ویرچوال  از  داکر  تکنولوژی 
است و قابلیت پایش و گسترش بیشتری دارد. 

نظر شما چیست؟
داکر،  تکنولوژی  است.  درست  بله  شاه   گشتاسبی: 
من خیلی  می   شود.  استفاده  کمتر  اما  است  جدیدتر 
هم  را  موضوع  این  اما  کنند  استفاده  جایی  ندیده   ام 
باید درنظر بگیریم که ما بابت vM    ها و vSAN ها، 
از  استفاده  حال  در  که  داده   ایم  انجام  هزینه   هایی 
ما  برای  جدید  فناوری  یک  جایگزین  و  هستیم  آن 
تجهیزات  و  سخت   افزارها  با  وی   ام   ها  هزینه   زاست. 
فعلی ما، کار می   کند و با ورود داکر باید مقداری از 
تغییر دهیم که هزینه   های مضاعفی  را  سخت   افزارها 
است  ممکن  این حال،  با  می   نماید.  تحمیل  ما  به  را 
ماشین   ها،  ویرچوال  و   Vm-ware شرکت  روزی 
از  شویم  مجبور  و  ندهند  ارائه  را  سرویس   ها  آن 
تکنولوژی   های جدیدتر استفاده کنیم. بنده منکر این 
تکنولوژی نیستم اما در شرایط فعلی ما، vM، بهترین 

چیزی است که از آن استفاده می   کنیم.
اشاره کرده   اند  آقای علیزاده هم در گروه    
استفاده  حساب  افتتاح  در  نهاب  استعالم  از 
هم  چک  وصول  و  کارت  صدور  برای  می   شود، 
باید نهاب بگیریم. وقتی یک بار مشتری، احراز 
همان  برای  را  نهاب  استعالم  و  می   شود  هویت 
افتتاح حساب می   گیریم، آیا برای هر تراکنش، 
شنیدم  البته  است؟  نیاز  مجدد،  استعالم  این 
مبنی  کرده  ارسال  بخشنامه   ای  مرکزی،  بانک 
بر اینکه نهاب به صورت آفالین هم مجاز شده 
اگر  ندارم  دقیقی  اطالعات  حال،  این  با  است. 
اینکه  دلیل  بفرمایید.  هستید،  مطلع  جنابعالی 
نهاب را وسط تراکنش   ها گذاشته   اند و اینکه هر 

بار نهاب بگیریم، آیا اتفاق خوبی است؟
نگاه  و  موجود  کسب   وکار  به  باید  شاه   گشتاسبی: 
حاکمیتی که روی قضیه وجود دارد، نگاه کنیم. اینکه 
برای هر تراکنشی از یک   جا استعالم بگیریم، در اصل 
افتتاح حساب،  نیست. در حین  تراکنش، کار خوبی 
از سامانه ثبت احوال، استعالم گرفته می   شود  وقتی 
اگر کوچک   ترین مشکلی در این سامانه باشد، افتتاح 
حساب انجام نمی   شود یا اگر سامانه شاهکار کار نکند، 
تراکنش   ها انجام نمی   شود و اگر برای سامانه نهاب هم 
مشکل  با  تراکنش  ایجاد  موقع  شود،  ایجاد  مشکلی 
شما،  سوال  به  بنده  پاسخ  قاعدتا  می   شویم.  مواجه 
کسب   وکار  و  تفکر  به  باید  حال،  این  با  است.  منفی 
پشت آن برگردیم و ببینیم چرا این کار انجام شده 

جمالــی: یــک بانکــدر ســامانه نهــاب 
16 هــزار اســتعام اعــام کــرده 
کــه 75 درصــد آن تکــراری اســت! 
کــه  اســت  سرویســی  چــه  ایــن 
می   دهــد؟!  ارائــه  مرکــزی  بانــک 
اصــا حــق نــدارد چنیــن سرویســی 
ــازمان  ــدر س ــر، چق ــن ام ــد. ای بده
بنــده  می   کنــد.  ایجــاد  پنهــان 
ســپام  در  اســت  قــرار  هروقــت 
از  کمتــر  بگیــرم،  ضمانت   نامــه 
ــار روز میســر نیســت. از ســوی  چه
از  امــا  می   شــود  انجــام  بانــک 
ــوم  ــا مفه ــر. واقع ــر خی ــمت دیگ س
ایــن تمرکزهــا و اســتعامات را کــه 
ــم ــود، نمی   فهم ــه می   ش ــدام اضاف م

ــک  ــت ی ــن اس ــبی: ممک ــاه گشتاس ش
پیش   بینــی   اش  از  بیــش  بانــک، 
ظرفیــت  و  باشــد  داشــته  ظرفیــت 
خالــی نیــز داشــته باشــد و نمی   تــوان 
منکــر ایــن قضیــه شــد. نمی   دانــم 
ــد  ــه بانک   هــا بتوانن ــدل ک ــن م ــا ای آی
بــه همدیگــر ظرفیــت بدهنــد، وجــود 
ــت  ــه نیس ــران ک ــر. در ای ــا خی دارد ی
امــا در کشــورهای خارجــی هــم مطلــع 
نیســتم کــه آیــا بانک   هــا بــه همدیگــر 
آنهــا  خیــر؟  یــا  می   دهنــد  ظرفیــت 
ــود  ــتم   های کل ــت از سیس ــن اس ممک
یــا پروایدرهایــی کــه سیســتم کلــود 
خــود  و  کننــد  اســتفاده  می   دهنــد، 
بانک   هــا بــه همدیگــر ظرفیــت ندهنــد



5 یکشنبه 17 اسفند 1399

است؟ ممکن است به این نتیجه برسیم که چاره   ای 
جز آن نداشته باشیم و مجبوریم استفاده کنیم و اگر 
در اجرا، به مشکل برخوردیم یا مشکل را مرتفع کنیم 

یا روش کسب   وکار را تغییر دهیم.
نبض   افزار،  شرکت  در  شما  جمالی!  آقای    
می   دهید.  انجام  را  بانکی  تراکنش      های  تحلیل 
خطاها،  تعداد  کاهش  منظور  به  مرکزی،  بانک 
برای بانک   ها، جریمه درنظر گرفته است. با توجه 
موضوعات، سروکار  این  با  اینکه حضرتعالی  به 
دارید، این جریمه   ها به اندازه   ای بوده که منجر 
نمایشی  کارکرد  فقط  یا  شود  خطاها  کاهش  به 

داشته است؟
جمالی: برای هر موضوع، ابتدا باید نگاه فلسفی به آن 
داشته باشیم؛ یعنی ماهیت آن چیست و جایگاه آن 
در کل چیست؟ با این توصیف، جریمه انجام می   شود 
تا کیفیت سرویس، بهتر شود. اینکه چرا 2.5 درصد 
مثال  ُکر شرکت خدمات،  است؟ چون  گذاشته شده 
خطا در حدود نیم درصد یا یک درصد است و بعد 
اگر  و  باشد  آن  به  نزدیک  تا  می   گذاریم  درصد   2.5
پنج  و  بیست  روی  خطایش  درصد  دیگری،  شرکت 
صدم بود، این عدد تغییر می   کرد. اینکه استاندارد بر 
ویزاست،  یا  َمستر  مبنای  بر  مثال  یا  و  مبناست  چه 
قابل توجه است. قاعدتا هرکس از دیدگاه خودش نگاه 
یا پذیرندگی. االن شاپرک  از نقطه کاربر  نه  می   کند 
کار اشتباهی انجام می دهد و خطای پذیرندگی ایجاد 
 down ،کرده است؛ البته زمانی که شرکت پرداخت
باشد، جریمه نمی   کند. مجموع این بازی، صفر نیست 
که اگر یک نفر به درستی سرویس ارائه نداد و ایجاد 
مغایرت کرد، پول را بین بقیه تقسیم کند بلکه پول 
در جیب خود آن نهاد ناظر  قرار می   گیرد و این امر، 
مشخص  بازگشت   ها،  تکلیف  می   کند.  ایجاد  مشکل 
نیست. مثال TPS یک بانک، 5۰ است و با ایجاد یک 
اختالل، به 5۰۰ می   رسد. بعد شرکت خدمات آن را 
به تیربار reversal می   بندد! و هرچه باالتر می   رود، 
جریمه  این  و  می   کند  جریمه  را  بانک  آن،  ازای  به 
بلکه یک دفعه،  انجام نمی   شود  تراکنش  ازای هر  به 
جریمه باالیی صورت می   گیرد. بانک که طی چند روز 
نقطه 2.5  به  بوده،  مرزی  لب  و خطا  نشده،  جریمه 
می   کند  پیدا  مشکل  بازه،  یک  در  یا  می   رسد  درصد 
ماهانه  و  است  روزانه  جریمه،  می-شود.  جریمه  و 
سرویس  باشد  قرار  اگر  که  حالی  در  ندارد  ساالنه  و 
مختلف  زمانی  بازه   های  در  باید  جرایم  یابد،  بهبود 
درنظر گرفته شود. مثال روزانه تا یک درصد و ماهانه 
باالتر از نیم درصد و ساالنه بیست و پنج صدم درصد 
باشد تا شبکه به نقطه تعادل خود برسد. کدهای خطا 
وقتی   ،۹۳ کد  مثال  است.  تعریف   شده  کدهای   نیز 
Q ها پر می   شود، بدین معناست که در شرکت خدمات 
یا شتاب، ظرفیت وجود ندارد و دو ثانیه هم نمی   تواند 
نگه دارد اما جریمه را به پای بانک می   نویسند! این 
به درآمد  تبدیل  و وقتی جریمه،  دارد  مسائل وجود 
می   شود، به سمت اقتصاد کشور، بانک   ها و درآمدهای 
مرکزی،  بانک  کنون  تا  می   شود.  داده  هل  شرکت 
هیچ توضیحی نداده که این جرایم، صرف چه چیزی 
می   شود و کجا می   رود؟! هم در این زمینه و هم درباره 
به  موارد،  این  نشنیده   ایم.  چیزی  مشاع،  درآمدهای 

شدت بر روی هزینه   های بانک   ها، تاثیرگذار است.
با  بانک   های کشور  آیا    در وضعیت کنونی، 
الکترونیک،  بانکداری  مدل فعلی کارمزدی، در 

سود می   کنند یا زیان ده هستند؟
شاه   گشتاسبی: اگر خاطرتان باشد فکر می   کنم در 
آبان   ماه  را فکر کنم در  برنامه مفصلی  همین زمینه، 
داشتیم؛ همان زمانی که در بانک مرکزی به بانک   ها 
ابالغ شده بود که کارمزدهای حوزه بانکی، تغییراتی 
بانک   ها  که  کارمزدهایی  میزگرد،  آن  در  است.  کرده 
سایت   ها،  خصوص  در  بانک   ها  هزینه   های  می   گیرند، 
بانکی  پرداخت  ابزارهای  متمرکز،  سامانه   های  شعب، 
محاسبه  را  همگی  شعبه،  پوز  و  خودپردازها  مانند 
کردیم و به یک   سری اعداد و ارقام رسیدیم. همچنین 
PSP صحبت کردیم.  و  کارمزد کارت  درباره مدل 
اینکه کارمزد PSP ها چگونه است و رابطه بانک   ها 
به   PSP PSP ها چگونه است، صحبت کردیم.  با 
دنبال کارمزد و کسب درآمد از این طریق است و بانک 
هم به دنبال نگهداشت پول است. تغییرات جدید بانک 
مرکزی درباره کارمزدها را نیز با این موارد قبال کنار 
هم گذاشتیم و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که 

هزینه   های انجام هر تراکنش، بیشتر از کارمزدی است 
که بانک   ها دریافت می-کنند. مدل کارمزد پرداخت 
باید اصالح شود و فکر کنم اقداماتی در دست تدوین 
یا  بشود  اصال  و  شود  ابالغ  زمانی  چه  اینکه  و  است 
پرداخت  شبکه  کارمزد  پرداخت  نمی   دانم.  نشود، 
ایجاد می   کند  آنها  زیادی روی  فشار  بانک   ها،  توسط 
بانک   های  کدال  روی  که  مالی  صورت   های  به  اگر  و 
بورسی می   گذارند، رجوع کنیم، می   بینیم بانک   ها چه 

بابت شبکه پرداخت، هزینه می   کنند  را  ارقام کالنی 
و از آن طرف، باید از محل   های دیگری برای جبران 
نمی   تواند  که  بانک  باالخره  نمایند.  سوددهی  آن، 
زیان کند؛ خصوصا بانک   های بورسی. بنابراین باید از 
محل   هایی مانند نرخ تسهیالت، کسب درآمد کنند که 
اینها نیز تاثیرات جانبی دیگری بر روی تورم و ارزش 
پول دارد. در مجموع مدل فعلی کارمزد، پاسخگوی 
مواجه  با چالش   هایی  را  آنها  و  نیست  بانک   ها  هزینه 
می   کند. اگر توسعه درآمد حوزه بانکداری الکترونیک 
را صرفا از محل کارمزد آن ببینیم، این اتفاق نخواهد 
از  و  بانک   ها سوبسید می   دهند  زمینه،  این  در  افتاد. 
محل   های دیگر، زیان   های آن را جبران می   کند و هر 
سال، این هزینه   ها بیشتر می   شود. بنابراین هزینه   های 
بانک   ها، بسیار بیشتر از کارمزدهای دریافتی آنهاست. 
  همزمان با صحبت   های شما اخبار شبکه   های 
اجتماعی را مرور می   کردم. خبری به نقل از آقای 
رئیس جمهور منتشر شده  رئیس دفتر  واعظی 
مبنی بر اینکه دولت، به عمد قیمت دالر را باال 
نگه داشت تا در جهان بگوییم فشار حداکثری 
با شکست مواجه شد! بگذریم... فناوری پایین 
استقالل  رعایت  عدم  صف،  کنترل  در  شتاب 
الیه   ها خصوصا در TCP، ایزو و ارسال نادرست 
تراکنش   های بازگشتی و محاسبه آنها در جریان 

جرایم را تایید می   کنید؟
جمالی: بله. دالیل متقن داریم و اثبات کردیم و هرگاه 
الزم بوده به بانک   ها هم اعالم کردیم و گزارش دادیم. 
گزارش   های ما به صورت محرمانه داخلی، محرمانه در 
سطح بانک و محرمانه در سطح بانک مرکزی است. 
 NTTF پارسال پدیده   ای را در بانک ملت داشتیم که

در حالت صادرکننده به کمتر از دو روز رسیده بود؛ 
مشکل  صادرکنندگی  حالت  در  یکبار  روز  دو  یعنی 
داشتیم. بعدا متوجه شدیم مثال یک کیوسک در بانک 
بانک ملت می   فرستاد و  برای  نادرست  را  ملی، مبلغ 

بانک ملت، پاسخ می   داد که اشتباه است.
این، یک شاهکار است. بعد که تحقیق کردیم گفتند 
دالیل امنیتی دارد و توجیهاتی مانند آن مطرح کردند. 
وقتی پیام در یک الیه اشتباه می   کند، در همان الیه 
بانک ملت  این مساله در  باید پاسخ داده شود. حاال 
حل شد. بعد در بانک سپه و بانک تجارت، این اتفاق 
که  می   زد  اشتباه  را  مبلغ  فرادیس،  خودپرداز  افتاد. 
در مجموعه شرکت خدمات بود. از آن طرف، نزدیک 
دو میلیارد، در بانک تجارت خسارت داده شد. اینها 
مواردی است که اصال نمی   فهمم با چه فلسفه   ای کار 
می   کنند یا اینکه مثال شتاب 7 را ایجاد کرده   اند اما 
درست  اصال  خطا  کدهای  و  نداده  رخ  بهتری  اتفاق 
اعالم نمی   شود. در سطح کسب   وکار نیز اگر بخواهید 
گزارش یا اطالعاتی درباره اینکه چقدر شارژ و چقدر 
بیاورید.  به دست  نمی   توانید  کنید،  پیدا  بوده،  قبض 
این-قدر  یعنی  نشدند؛  تفکیک  هم  از  مورد  دو  این 
تعداد اعداد محدود است که ما یک عددی گذاشته   ایم 
که سه حالت بیشتر نمی   تواند داشته باشد. سرمنشا 
و  شود  اصالح  که  ندارند  تمایل  و  است  فساد  اینها 
تغییر  است،  متمرکز  سیستم  چون  هم  جاها  برخی 
اینکه  خصوصا  نمی   گیرد  صورت  راحتی  به  آن،  در 
معموال شرکت  نیست.  هم دست خودش  تکنولوژی 
را  فناوری   ای  و  است  تکنولوژی  واردکننده  خدمات، 
به صورت پنهانی، خریداری و مجوزهای امنیتی آن 
آن  می   کند  اعالم  نیز  سال  از 1۰  بعد  و  اخذ  هم  را 
می   گیرند.  جایزه  هم  بعد  و  کرده   ایم  بومی   سازی  را 
نمی   توان انتظار داشت که با این بافت نیروی انسانی 
که غالبا از دانشگاه   های سطح پایین هستند، بتوانند 

کار عمیق انجام دهند.
  آیا با زیرساخت   های موجود، توان راه   اندازی 

بانکداری دیجیتال در کشور وجود دارد؟
 SLA زمینه،  این  در  مساله  بزرگ   ترین  جمالی: 
است. االن در سیستم بانکی، ۹۰ / ۹۹ یا ۹5 / ۹۹ 
صورت  کشوری  در  اتفاق  این  داریم.  را  بانک   ها  کر 
چنین  وقتی  است.  درصد   ۹۹ دقیقا  که  می   گیرد 
حالتی وجود دارد، چرا بانک توانسته ۹۰ / ۹۹ بدهد؟ 
زیرا دیتاسنتر مناسب ایجاد کرده، UPS گذاشته و 
است.  گذاشته  آن  کنار  دیزل  مگابایتی  یک  ژنراتور 
قبل،  سال  چند  دی،  بانک  مثل  کوچک  بانک  یک 
کرده  هزینه  دیتاسنتر  ساخت  بابت  میلیارد   1۰۰
می   کشد.  فلک  به  سر  موجود  هزینه   های  با  االن  که 
چنین  می   توانند  پست  و  شهرداری  احوال،  ثبت  آیا 
ناهماهنگی  وقتی  کنند؟  ایجاد  را  سرویسی  کیفیت 
وجود داشته باشد، کیفیت سرویس در سطحی قرار 
می گیرد که ضعیف   ترین زنجیره   ها وجود دارد. دولت 
در  اپراتورش  چرا  که  نیست  پاسخگو  هیچ   وقت  هم 
این کشور نمی   گوید ۹۹/ ۹۹ سرویس می   دهد، بلکه 
۹5 درصد سرویس می   دهد. این ۹5 درصد، افتضاح 
است؛ یعنی 1۸ روز در سال می   تواند down باشد. 
شما از آقای گشتاسبی بپرسید می   توانند 1۰ دقیقه 

اینها  کنند؟!  تعطیل  را  مملکت  بنزین   های  پمپ 
مسائلی است که وجود دارد. با این وضعیت، بانکداری 

دیجیتال در ایران، یک جوک است.  
درباره  هم  را  شما  نظر  گشتاسبی!  جناب    
بانکداری  راه   اندازی  امکان  زیرساخت موجود و 

دیجیتال می   شنویم.
شاه   گشتاسبی: بانکداری دیجیتال، مبحث گسترده 
و جدیدی است. برای پیاده   سازی بانکداری دیجیتال، 

به یک   سری سامانه   های جدید  آن،  واقعی  معنای  به 
نیاز داریم و از سامانه   های فعلی نیز باید استفاده کنیم. 
 قطعا توسعه در کربنکینگ باید اتفاق بیفتد و یک   سری 
بانکداری  مبنای  شود.  ایجاد  باید  جدید  API های 
خدمات  است،  مشتری  جدید  تجربه  دیجیتال، 
به  باید  خدمات  توسعه  شود،  خارج  بانک،  از  باید 
مدل  و  بانکداری  مدل  اصال  برود.  فین   تک   ها  سمت 
می   کند.  تغییر  کلی  به طور  بانک   ها،  خدمت   دهی 
بانکداری  ار  قسمتی  پاسخگوی  فعلی،  ظرفیت 
دیجیتال است و همه آن را جواب نمی   دهد اما برای 
ظرفیت   های  واقعی،  معنای  به  دیجیتال،  بانکداری 
دیجیتال  بانکداری  درباره  نمی   دهد.  جواب  ما،  فعلی 
دیجیتال  بانکداری  بخواهد  بانکی  اگر  می   شود  گفته 
کند  ایجاد  جدید  بانک  یک  باید  کند،  راه   اندازی 
باید  سپس  بکند.  را  کار  این  نباید  فعلی  بانک  با  و 
و  جدید  کربنکینگ   های  جدید،  زیرساخت   های 
همه  و  کند  ایجاد  بانک  آن  در  جدید  سامانه   های 
و  ساختار  با  جدید  بانک  یک  و  دهد  تغییر  را  چیز 
مدیریت جدید شکل بگیرد و به تدریج، بانک سنتی 
با  بانک دیجیتال جدید،  تا  بانک حل کند  را در آن 
در  شود.  ایجاد  جدید  تجربه  و  جدید  سرویس   های 
هر صورت، چه بانک فعلی، دیجیتال شود که بسیار 
مشکل است و چه بانک جدید، دیجیتال ایجاد شود 
که آن هم ساده نیست، باید ظرفیت سازی شود، باید 
کربنکینگ بانک و سوئیچ   های آن بهینه شود و باید 
تغییرات  چون  البته  کند.  پیدا  توسعه  آن،  ابزارهای 
بسیار جدید است، شاید سال   ها طول بکشد تا بگوییم 

می   توانیم بانک   ها را به بانک دیجیتال تبدیل کنیم.
  به عنوان نکته پایانی، راهکارهای برون   رفت 

برای  اگر  همچنین  چیست؟  موجود  وضعیت  از 
جمع   بندی، نکته   ای مدنظر دارید، بفرمایید.

انجام  جمله  از  موارد  تمام  تقریبا  شاه   گشتاسبی: 
در  تراکنش  وضعیت  سرویس   ها،  پایداری  تراکنش، 
دادم.  توضیح  قبل  بخش   های  در  را  و...  سال  پایان 
اول  می   رسد:  نظر  به  راهکار  دو  جمع   بندی  برای 
کنترل  زمینه،  این  در  که  است  کوتاه   مدت  راهکار 
تراکنش   های موجود، ایجاد محدودیت و از بین بردن 
فراددیتکشن  سامانه   های  ایجاد  کاذب،  تراکنش   های 
فیک  تراکنش-های  تشخیص  برای  تقلب  کشف  و 
محسوب  کوتاه      مدت  راهکارهای  جمله  از  صوری،  و 
آزاد  ظرفیت   ها  یک   سری  آن،  طریق  از  که  می   شود 
می   رسیم.  واقعی  تراکنش   های  سمت  به  و  می   شود 
دوم راهکار بلندمدت است که در این زمینه راه   اندازی 
آن  به  تراکنش   های خرد  بردن  و  آفالین  سامانه   های 
راهکار،  این  گیرد.  قرار  دستورکار  در  باید  سمت، 
بلندمدت است زیرا چارچوب   ها، قوانین و مقررات و 
کیف  بخواهیم  اگر  مثال  دارد.  سنگین  فنی  اقدامات 
پول را راه   اندازی کنیم، کار ساده   ای نیست. شاید کیف 
پول را خیلی جاها مالحظه کنید اما چیزی به عنوان 
پلتفرم کیف پول به معنای واقعی با قوانین باالدستی 
است  درست  البته  نداریم.  هنوز  درست  چارچوب  و 
بر  بتوانیم  اینکه  اما  شده  ابالغ  و  تدوین  چارچوبی 
ندیده   ام.  کنیم،  راه   اندازی  را  پول  کیف  آن،  اساس 
و  ببریم  آن سمت  به  را  تراکنش   های خرد  امیدوارم 
یک سری از ظرفیت   های بانک   ها و شبکه پرداخت را 
که غالب آنها به سمت تراکنش   های خرد است، به سر 
جای اصلی خود برسانیم. در این صورت، بهینه   سازی 

و اتفاقات خوبی در این شبکه، رخ خواهد داد.
اینکه  شاه   گشتاسبی،  آقای  اظهارات  پیرو  جمالی: 
است.  مهم  بسیار  بنشیند،  جای خودش  سر  هرکس 
از بانک مرکزی می   خواهیم در جایگاه درست خودش 
بنشیند. اگر در این سال   ها، در جایگاه درست خودش 
را  ریسک  نمی   شد.  ایجاد  معضالت  این  بود،  نشسته 
هزینه درنظر بگیریم و اگر جایی ریسک وجود دارد، 
آن ریسک، نباید تبدیل به هزینه 1۰ برابری شود. اگر 
تهیه  را  آن  چه  برای  می-کنیم،  راه   اندازی  پویا،  رمز 
می   کنیم. فناوری   زده و این قدر به فکر واردات نباشیم. 
تا جای ممکن از ظرفیت   ها و امکانات موجود استفاده 
با دالر ۳۰۰۰  قبال   Z10 ماشین  واردات یک  کنیم. 
تومان، 1۰ تا 14 میلیارد تومان بود و چنانچه دوباره 
وارد سیستم شود، زیر 1۰۰ میلیارد نخواهد بود. هنوز 
زمزمه   هایی شنیده می   شود که قرار است زیرساخت   ها 
به سمت Z12، Z13 و Z14 برود که همگی برای 
کشور هزینه است و هزینه آن به اقتصاد کشور تحمیل 
می   شود. اگر ما ماشینی را وارد می   کنیم، باید 2۰ تا 
۳۰ سال، در آن بانک، جواب بدهد؛ همان   گونه که در 
از  باید  می   شود.  انجام  کار  این  دنیا،  بزرگ  بانک   های 
تجربیات دنیا استفاده کنیم. همچنین محاسبه کنیم 
هزینه     مانند  کشور  برای  چیز  هر  تمام   شده  هزینه 
اقتصاد  تمام   شده شرکت شتاب یا شرکت خدمات بر 
کشور چقدر است؟ شرکت خدماتی که واقعا اشتغال 
منفی، تولید می   کند و به ازای هر نفر در این شرکت، 
2۰ تا 1۰۰ نفر، شغل در این کشور، از بین می   رود، باید 
تعطیل شود چه برسد به اینکه بخواهد سرویسی بدهد 

که اصال توجیه ندارد. این، نظر بنده است.
مرکزی  بانک  نیز  تخصصی  حوزه   های  در    
امیدوارم  کند.  کار  فعلی  مدل  با  گرفته  تصمیم 
و  شود  منجر  خیر  به  تصمیمات،  این  سرانجام 
چرا  که  دهند  توضیح  مرکزی،  بانک  دوستان 
این تصمیم گرفته شده است. مسیر برای بانک 
همیشه  انفورماتیک،  و شرکت خدمات  مرکزی 
و  می   کنیم  تاکید  هم  ما  و  هست  و  بوده  باز 
خوشحال می شویم در خدمت دوستان باشیم تا 
آنجا که به نیابت از متخصصان و مردم تصمیم 
بهتر  نیست،  محرمانه  تصمیمات  و  می   گیرند 
بدانیم و همراهی کنیم  را  ما هم دالیلش  است 
تا اینکه یک   طرفه به قضاوت بنشینیم و حرفی 
را بزنیم که بعدا بشنویم آقایان دلخور شده   اند. 
برای  دوستان  اما  است  باز  مسیر،  که  زمانی  تا 
پاسخگویی ورود نکنند، دلخوری آقایان برای ما 
تاکید  موضوع،  این  بر  دیگر  بار  ندارد.  اهمیتی 
می   کنم و بهترین راهکار را در وضعیت موجود، 
نهادهای  و  دولت  وظیفه  می   دانم.  پاسخگویی 

دولتی است که پاسخگو باشند.

جــای  اینکــه هرکــس ســر  جمالــی: 
خــودش بنشــیند، بســیار مهــم اســت. 
در  می   خواهیــم  مرکــزی  بانــک  از 
جایــگاه درســت خــودش بنشــیند. اگر 
ــت  ــگاه درس ــال   ها، در جای ــن س در ای
خــودش نشســته بــود، ایــن معضــات 
ایجــاد نمی   شــد. ریســک را هزینــه 
ــی ریســک  ــر جای ــم و اگ درنظــر بگیری
وجــود دارد، آن ریســک، نبایــد تبدیل 
بــه هزینــه 10 برابــری شــود. اگــر رمز 
پویــا، راه   انــدازی می-کنیــم، بــرای چه 
آن را تهیــه می   کنیــم. فنــاوری   زده و 
ــه فکــر واردات نباشــیم.  ــن قــدر ب ای
و  ظرفیت   هــا  از  ممکــن  جــای  تــا 
کنیــم اســتفاده  موجــود  امکانــات 

را  پــول  کیــف  شــاید  گشتاســبی: 
خیلــی جاهــا ماحظــه کنیــد امــا چیــزی 
بــه عنــوان پلتفــرم کیــف پــول بــه 
ــتی  ــن باالدس ــا قوانی ــی ب ــای واقع معن
و چارچــوب درســت هنــوز نداریــم. 
چارچوبــی  اســت  درســت  البتــه 
اینکــه  امــا  شــده  ابــاغ  و  تدویــن 
ــول  ــف پ ــاس آن، کی ــر اس ــم ب بتوانی
ندیــده   ام.  کنیــم،  راه   انــدازی  را 
را  خــرد  تراکنش   هــای  امیــدوارم 
بــه آن ســمت ببریــم و یک-ســری 
شــبکه  و  بانک   هــا  ظرفیت   هــای  از 
بــه  آنهــا  غالــب  کــه  را  پرداخــت 
اســت،  خــرد  تراکنش   هــای  ســمت 
ــانیم ــود برس ــی خ ــای اصل ــر ج ــه س ب


