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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت» ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« در ﺟﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺮای رﺳﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آی.ﺳﯽ.ﺗﯽ در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﻧﻬﺎد
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ،وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در آن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ را در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
وی آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ را
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
وزﯾﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﺪی ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر

ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی 6 ،ﻫﺰار ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮددﻫﯽ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺖ
ﺑﺎﻧﮏ )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺑﺮﺧﻮردار ( را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ )ﭘﯽ.اس.ﭘﯽ( ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش آﻣﺎری ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻨﺶ
 1700ﺧﻮدﭘﺮداز ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
) (Cashlessدر روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺒﻪ و ﺑﺎﺟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰودی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ در دوﻟﺖ ،ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
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