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روﻧﻤـ
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﻓﯿﺾ
آﺑﺎدی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ( در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ  ۴۲ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر
اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺾ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ آی ﺗﯽ ﻣﺤﻮر آﻧﻬﺎ از اﻧﻀﺒﺎط و رﯾﺘﻢ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
دارد.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ درﺳﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻏﻠﻂ،
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دو ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ای ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻻزم
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ اﮔﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار آی ﺳﯽ ﺗﯽ در دﻧﯿﺎ
 ۵ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﯿﺰ  ۶.۴درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ،در اﯾﺮان ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزار  ۳۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ آن در ﺣﻮزه آی ﺗﯽ و  ۷۰درﺻﺪ آن در
ﺣﻮزه آی ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ آی ﺳﯽ ﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ  ۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺎم ﻫﺎی
ﺑﺮدارﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری در
ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ارزﺑﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۱۰
اﻣﺎ
ﺟﺪی
اﯾﻦ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺠﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨﮓ ﺟﺰﯾﺮه ای دارﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم

ﺑﺎﻧﮑﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺪود  ۱۵ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﻮد دارد و ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ -ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ
ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ :ﻣﺤﺼـﻮل ﮐﺮﺑﻨﮑﯿﻨـﮓ ﺑـﺮای دو دﺳـﺘﻪ از ﺑـﺎﻧﮏ ﻫـﺎ در
ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ و در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻻی ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ دارد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎوردﯾﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ) NFCروش ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮﻧﯿﮏ NFC ،را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
 ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺰ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻزم
را اﻧﺠﺎم داد.
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