
  

ای از سخنرانی دکتر صادق فرامرزی خالصه   

امین   "عصر  میزبانی  به  فرامرزی  صادق  دکتر  حضور  با  فناوران  با  صبحانه  دورهمی  جلسه  چهاردهمین 
برگزار گردید. در این جلسه دکتر صادق فرامرزی به بیان سنایروهای آینده    1401ماه  دی  1کارآفیرن" در تایرخ  

آینده  مفهوم  با  کشور  در  بانکی  دیجیتال  تحول  موا در  اهم  پرداختند.  سخنرانی  پژوهی  در  شده  مطرح  رد 
 گردد. ایشان در ادامه اشاره می 

در ابتدا میبایست به چرخه هایپ سایکل گارتنر به عنوان یک مثال نگاه کرد و بعد ببینیم که ما در کشور چه 
بینیم و چرخه و سپس  ایم. در ابتدا رویدادهای فناوری را در هایپ سایکل گارتنر می چیزهایی به دست آورده

 دهیم. حل مقدماتی ارائه می دهیم و در نهایت یک راه سئله کلیدی را مورد بررسی قرار میپنج م

هایپ   را  چرخه  گارتنر  سال  آسایکل  در  فن  جکی  فناوری  1995قای  و  ترندها  چرخه  این  در  داد.  های  ارائه 
ها از یک جایی وریدر این چرخه فنارسیم. در واقع، ذایرم به یک خط می مختلف را اگر طی سالیان کنار هم بگ

گردند. سازی برمی کنند و بعد به مرحله عادیرسند و دوباره سقوط میشوند و بعد به اوج خود میوارد می
های  تواند اتفاقات سالآسایی می رسیم که به طور معجزه در اینجا به یک مفهومی به نام هایپ سایکل می 

یا   7شویم که طی  های مختلف نگاه بیاندازیم متوجه می البینی کند. اگر به این نمودار در طی سبعد را پیش 
است. یکی از    AI)هوش مصنوعی(    سال گذشته فناوری یکسانی که در همه نمودارها وجود دارد شکلی از   8

های قابل توجه در این نمودار خودروهای خودران است که تسال آن را ارائه داد و در ابتدا در نقطه اوج  فناوری
مند بودند و بعد از مدتی با افت عالقه و انتظارات مواجه شد و بعد دوباره کم کم شکل  به آن عالقه   بود و همه

 خود را پیدا کرد و اکنون به سمت شرایط انتظاری نرمال در حال حرکت است. 

در   که  است  این  گارتنر  سایکل  هایپ  چرخه  در  جالب  نکته  ما    10تا    5چند  آینده   Digital Humanسال 
سازمان خواهی برای  نکته  این  داشت.  انسانم  از  برداشتشان  که  چیست،  هایی  دیجیتال  مهم  بسیار  های 

است. این    Decentralized Identityر در این نمودار بحث  ته جالب توجه و در عین حال دردآو است. نک
تن احراز هویت  فناوری در دنیا در حال رسیدن به نقطه افول است. اما در ایران مثال برای به رسمیت شناخ

پول شویی. این قانون در دوره کرونا دو سال متمادی طی شد. چون ما قانونی دایرم به نام قانون مبارزه با  
آن را تایید کرده مصوب مجلس اس هم  و دولت  و قوه قضائیه  این قانون یک تبصره دارد )تبصره  ت    3اند. 

ات پایه به صورت غیرحضوری ممنوع است. برای  شود که انجام عملیات و خدم( که در آن اشاره می 91ماده  
اینکه بخواهیم احراز هویت غیر حضوری را انجام دهیم )همانند سجام( شروع به تفسیر کردن کردیم. در 

که   شدیم  متوجه  به   Imperson Proofingآنجا  لزوما  حضور  است.  غیرحضوری  خدمات  معنای  به 
ات کرد بسیار مهم است.  از آنجا که در ایران ما یک شخص  معنای فیزیکی نیست همان که بتوان حضور را اثب

 ایم. در کشور ندایرم، چون یرسک دارد، دچار مشکل شده  Compliance Officerمهم را به نام 
از پیش  افول  بینییکی دیگر  جالب گارتنر بحث  و باید ببینیم که چه   NFTهای  افتاده است؛  اتفاق  است که 

 رد. زمانی دوباره رشد خواهد ک 
ها چرخه هایپ سایکل را به عنوان یک ابزار برای تدوین نقشه راه خود استفاده  مشکل اینجاست که سازمان 

 کنند.  نمی 
گیرد: ابتدا مسئله  پنج موضوعی که به صورت کابرردی میبایست بحث کنیم در ادامه مورد بررسی قرار می 

ها  زنیم و بعد اسطوره و استعاره را مثال می بینی و گفتمان مسلط عینی، سپس علل اجتماعی و بعد جهان 
 ها از جنس معجزه کلمات است.  دهیم. این اسطوره و استعاره را مورد بررسی قرار می 



  

سیستم  در  است.  سنتی  داده  پایگاه  ارتقا  به  نیاز  مواجهیم  آن  با  که  موضوعی  مخصوصا اولین  بزرگ  های 
از اشتراک گذاری داده صحبت نمود. داده ناموس سازمان به نظر می ها نمی بانک بینی در آید. جهانتوان 

از  هرگونه اطالعات به محیط است. در حالیکه جهان حتی االن  عدم افشای  عبور   Open Banking  اینجا 
های خودمان به دلیل تفکر سنتی رسیده است. در حالیکه ما کماکان در سازمان   Data Opennessکرده و به  

کنیم. به استعاره برخی قدرت تا زمان عدم افشای اطالعات در دست ماست. هنگامیکه به  اینگونه فکر نمی 
ها مهم است. در حالیکه یک اتفاق مهم  داده برای آناشتراک گذارده شود دیگر قدرتمند نیستیم. بنابراین،  

معروف است و آن هم مهاجرت است. مهاجرت از مالکیت به حاکمیت داده است. ما در    Opennessدر علم  
بوده  داده  مالک  بانکداری  سنتی  مدل  در  داده گذشته  حاکم  فقط  االن  مشتری ایم  خود  اصلی  مالک  و  ایم 

گذاری آن را به تفاهم برسد و آن را به اشتراک  یت داده است و روش به اشتراک هم کردن امنآاست. کار حاکم فر 
نوآوری اینگونه  یرسک بگذارد.  میها  می پذیری  حرکت  قوانین  خاکستری  نقطه  در  حتما  و  کند، خواهد 

اطالعامی  اشتراک  در گرو  است که بقای سازمان  این  اینجا  در  استعاره  و  ت  تواند توسعه را رقم بزند. شعار 
است. واحدهای مسئول در اینجا واحدهای فناور بانک و تحقیق و توسعه هستند. مسئول اجرای طرح نیز  

ها نیز باید نکته مهم اینجاست که داده مقام ارشد بانک است. ممکن است در اینجا بدنه نیز مقاومت کند. 
 های قابل تحلیل کمتر داشته باشیم. قابل تحلیل باشند. ممکن است داده 

ها تا قبل از به  مین نکته و تحلیل علی عدم گشودگی بانک با استعاره راه ندادن غیربه به خانه است! بانکدو 
دیدند. و در  گذاران خطپرذیر مکانیزمی برای مشارکت با دیگران را درون خودشان نمی وجود آمدن سرمایه 

 ... و  و پشتوانه  همگرایانه نداشتند. بانک برند، پول  و نمی   واقع بحث رقابت  چابکی ندارد  اما  تواند دارد، 
شود. تک چابکی و جرات دارد و با پول مشکالتش حل می نیروی انسانی استخدام کند. اما از سوی دیگر فین 

یا رقابت همگرایانه    Coopetitionاما از سوی دیگر برند و دسترسی به رگوالتور ندارد. همکاری این دو را  
حل آن گویند که راه های کسب و کاری به جهت مشارکت با دیگران می مکانیزم گویند. این عارضه را نبودن  می 

ها  های مدییرت کانال را در درون کسب و کار داشته باشیم. خیلی از بانک این است که اوال باید ابزارها  سامانه 
دمان الگو قرار دهیم  چنین، باید اکوسیستم بانکداری باز را بشناسیم و این شعار را برای خواین را ندارند. هم 

 های اقتصادی باز است. که سفره بانک بر روی همه فعالیت
ای است که الیه حوزه فناوری در بانک بسیار با آن عجین است. و آن هم موضوع لزوم  تحلیل علی سوم نکته 

سرمایه  سطح  بانک  افزایش  مالی  مدیران  که  آنجاست  از  مشکل  است.  دیجیتال  فناوری  توسعه  و  گذاری 
میف هزینه  جنس  از  را  سرمایه ناوری  نه  و بینند  است.  قدیمی  مدلی  بانک  حسابداری  مدل  نیز  و  گذاری 

ها این است که  بینی آنرا ممکن است مدیران مالی سنتی درک نکنند. الیه جهان Capitalموضوعی به نام  
شود زی که دیده نمی گویند آدم عاقل بابت چیگذاری و می خرج در فناوری از جنس هزینه است نه سرمایه 

های ناملموس  کند. در حالیکه باید این اسطوره جا انداخته شود که موفقیت بر اساس سرمایه هزینه نمی 
 آید. در بانک به وجود می 

های امرزی معماری مجدد کسب و کار تحلیل علی چهارم بحث معماری سازمان است. مشخصا سازمان 
خورند و در اینجا گره های سنتی میاند و به سد روش سازی شده تال خواهند. چون فرآیندها امروزه دیجیمی 

بینی در اینجا این است که تغییرات عمدتا موجب بدتر شدن اوضاع شده است.  شود. الیه جهان ایجاد می 
 البته این باور درست است. در حالیکه شعار ما در اینجا باید این جمله باشد که بقا و سودآوری در گرو تغییرات

 سازنده  و مستمر است.  
است. سازمان آموزش  مبروط به  و پنجم  آخر  انجام  الیه  آموزش  دارند که  اعتقاد  همانند بانک  های بزرگ 

حل در اینجا این است که سودآوری و بقای بانک در گرو نوآوری و آموزش  ای برای ارتقا شغلی است. راه وظیفه 
  جوانان است.



  

 

 

 


