اﭘﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﯿﻄﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﭘﻞ در وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ،آﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام اﭘﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد روی

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در آﮔﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻮل
ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای در ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ  BNPLو ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای اﯾﻦ
ردﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۱۰ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺠﺎری۵ ،
ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام اﭘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد از
ﻃﺮﯾﻖ رﻣﺰارزﻫﺎ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار اﺳﺖ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﭘﻞ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ،از آﯾﻨﺪهای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت

دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ» ،ﻣﯿﭻ اﺳﺘﯿﻮز« ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  RBCﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ رﻣﺰارز را در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﭻ اﺳﺘﯿﻮز در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ اﭘﻞ واﻗﻌﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﺷﻮد ،ورود
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزهای ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف  ۱۰اﻟﯽ  ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﭘﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
رﻣﺰارز را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

