بازآفرینی

Reinvention

گفتوگو با فرامرز خالقی مدیرعامل هلدینگ سداد

راهربدهای جدید برای بازآفرینی
فناوریهای نوین در دو دهه گذشته هم در نحوه عملکرد
کسبوکارهای بانکی در دنیا موثر بوده و هم پایه ایجاد کسبوکارهای
جدید مانند بانکداری الکترونیک بوده است؛ در کشور ما نیز اگر به

تاریخچه صنعت بانکی نگاهی شود میتوان ورود بانکداری الکترونیک
به کشور در اوایل دهه  ،70راهاندازی شبکه شتاب در سال ،1381
شروع به کار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در زمستان
سال  1390را بهعنوان نمونه در نظر آورد .با توسعه و گسترش
کسبوکارهای جدید به مرور زمان نقش فناوری اطالعات در صنعت
بانکی به گونهای شده است که بانکها الزم بود به صورت متمرکز
و در مجموعههای تخصصی نسبت به رفع نیازهای متنوع فناوری
اطالعاتی خود اقدام کنند .بانک ملی ایران نیز بهعنوان بزرگترین
نهاد بانکی جهان اسالم ،در سال  1378با هدف بهرهمندی بیشتر
از قابلیتهای فناوری اطالعات و رفع نیازهای رو به گسترش بانکی
در فضای رقابتی ،اقدام به تاسیس شرکت دادهورزی سداد کرد.
این شركت بهعنوان بازوی فناوری اطالعات بانک ،از بدو تاسیس
تاكنون همگام با انتظارات و خواستههای مشتریان بانکی ،با ایجاد
روندی پویا و بهرهبرداری صحیح و اصولی از ابزارهای نوآورانه در
سالهای اخیر موجب ایجاد مزیت رقابتی در این حوزه برای بانک ملی
ایران شده است .در حال حاضر مجموعهای توانمند و تخصصی با كادری
مجرب متشكل از مدیران ،مشاوران ،كارشناسان و تكنسینهای امور فناوری
اطالعات در قالب شرکت دادهورزی سداد و شرکتهای زیرمجموعه طیف
گستردهای از خدمات مشاوره ،طراحی ،تولید ،تامین ،مدیریت ،نظارت،
راهبری و پشتیبانی راهحلها و سیستمها در حوزههای سختافزار ،نرمافزار
و ارتباطات را به ادارات مركزی ،ادارات امور شعب ،شبكه شعب و مشتریان
بانك ملی ایران ارائه کنند .به منظور آشنایی بیشتر با این مجموعه ،در
آستانه برگزاری ششمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت گفتوگویی را با فرامرز خالقی مدیرعامل جدید این شرکت ترتیب
دادهایم .فرامرز خالقی که از مدیران نام آشنای حوزه فناوری اطالعات است
دارای سوابق متعددی است که از آن جمله میتوان به مدیرعاملی شرکت
دادهپردازی ایران و شرکت فناوري و راهحلهاي هوشمند سپهر ،رياست
هياتمديره شرکتهای خدمات انفورماتيك نوين كيش ،دادهورزي فراديس
البرز و توسعه ريز كامپيوتر ایران ،معاونت شرکت خدمات انفورماتیک،
عضویت در هیاتمدیرههای سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری
اطالعات ایران و مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران و همچنین ریاست
مرکزآموزش عالی انفورماتیک (علمی -کاربردی) شرکت دادهپردازی ایران
اشاره کرد .از او خواستهایم که در این مصاحبه ،توصیفی از فضای کسبوکار
در کشور ،مختصری درباره مجموعه تحت مدیریتش و همچنین تصویری
از افق پیش روی برای مجموعه سداد و صنعت بانکی ارائه کند .آن چه در
ادامه میآید حاصل گفتوگوی ما با ایشان بوده است.
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