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چند سال پیش بود که در شبکه های اجتماعی 
ویدئویــی از نحــوه جابه جایــی بار مســافران یک 
شرکت هواپیمایی معروف دست به دست شد که 
در آن کارگران چمدان ها را با بی توجهی و تعمدی 
عجیب چنــان پــرت می کردند که گویــی در حال 
انتقام گرفتــن از صاحبان آن هســتند. ویدئویی 
کــه کاربــران خارجــی به شــدت بــه 
آن واکنــش نشــان دادنــد و آن 
شــرکت هواپیمایی هــم مجبور به 
عذرخواهی و اخراج برخی کارکنان 
بخش بار خود و در نهایت بازنگری 
در فرایندهای این بخش از شرکت 
خود شد. اما چیزی که در آن ویدئو 
به چشــم می آمد، نه انتقام جویی 
از مســافران، بلکه انتقام گرفتن از 
آن شــرکت بود. انــگار کارکنــان آن 
شــرکت در حال تنبیه مدیران و برندی بودند که 
در آن مشــغول به کار بودنــد. هرچه بــود اولین و 
مهم ترین چیزی که به چشم می آمد، این سؤال 
بود که چطور کارکنان یک شرکت می توانند خیلی 
ســاده درصدد کشــتن نام و اعتبار آن برآیند! اما 
راستش این مدیران آن شــرکت بودند که قبل از 
اینکه چنین فاجعه ای رخ دهد، با نظارت نکردن، 
با به روز نکردن فرایندها و مهم تر از همه آموزش 
درست منابع انســانی خود به کشتن برندشان 

دست زده بودند.
کســی فکرش را هم نمی کرد که درست ویدئویی 
مشــابه، این بار بــرای شــرکت تیپاکــس، یکی از 
بزرگ تریــن و شناخته شــده ترین شــرکت های 
ایــران بیــرون بیایــد و  حمل ونقــل کاال در 

دست به دســت شــود. واکنــش شــدید کاربــران 
ایرانی به این ویدئو از یک ســو و راه افتادن موجی 
در توییتــر از خطاهــا و کم کاری هــای ایــن برند در 
ســال های گذشــته کــه تجربه هــای بــدی را برای 
کاربران رقم زده بود از ســوی دیگر، کار را به جایی 
رســاند که تیپاکس که معموالً در چنین مواردی 
سکوت پیشه می کند، مجبور به عذرخواهی شد. 
کاربرانــی کــه از تجربه هایــی چــون دیر رســیدن 
بســته های خــود، اخــذ هزینه هــای اضافــی، 
شکســته بودن یــا مخدوش بــودن محموله های 
دریافتی شــان، پاســخگو نبودن پشــتیبانی و... 
این شــرکت گالیه های شدیدی داشــتند. کار به 
رســانه های خارج از کشــور هم رســید و فشارها 
روی این بازیگر قدیمی حوزه لجســتیک فزونی 
گرفت. واقعیت این است که درست مانند همان 
ماجرای ایرالین خارجی اینجا هم با تعلیق یک 
شعبه یا اخراج چند کارگر نمی توان مسئله را حل 
کرد. بازیگران بزرگ بخش های مختلف اقتصاد 
کشــور که در برهه ای به دالیل مختلف از جمله 
اولین بودن رشد کرده اند، باید بدانند تا زمانی که 
نوآوری را به درستی به تمام جنبه های کسب وکار 
خود تزریق نکنند و پوســت نیندازنــد و با زمانه 
خود را همراه نکنند، چیزی عوض نخواهد شد. 
کاربــران و مشــتریان و مصرف کننــدگان دیگــر 
آدم های منفعل و دست وپابسته 20 سال پیش 
نیســتند. این روزها همه حقوق خود را به خوبی 
می شناسند و با ســرویس درست و بهینه آشنا 
شده اند. این گزاره ای است که هر کسب وکاری، 
هرچقدر بــزرگ، اگــر آن را فهم نکند، شکســت 

خواهد خورد. 

INTROسرآغاز

چرا تیپاکس و بسیاری از شرکت های بزرگ و قدیمی کشور 
از نوآوری جا مانده اند؟

یک ویدئو، یک عذرخواهی 
و یک عالمت سؤال بزرگ

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ادامه سنگ اندازی های وزارت بهداشت پیش پای استارتاپ های سالمت

شکایت وزارت بهداشت از مدیرعامل هومکا
 وزارت بهداشت بار دیگر در برابر کسب و کارهای 
حوزه سالمت دیجیتال قرار گرفت. در تازه ترین 
رویارویی بخش دولتی سالمت با کسب وکارهای نوآور، 
مدیرعامل استارتاپ هومکا با شکایت وزارت بهداشت 
و به اتهام تأسیس غیرمجاز مؤسسه پزشکی به دادگاه 

فراخوانده شده است!  

 این در حالی است که هومکا تأکید دارد پلتفرمی 
برای تسهیل ارائه خدمات سالمت در محل است 
که تمام مجوزهای مورد نیاز فعالیت چنین پلتفرمی را هم 
اخذ کرده اســت. در خبری که هومکا در این رابطه منتشر 
کرده، تأکید شده مشکل اصلی را می توان در عدم تطبیق 
مجوزهای قدیمی و به روز نشــده  وزارت بهداشــت با مدل 

کسب و کارهای نوآورانه در حوزه سالمت دیجیتال یافت. 

 احمد طاهرخانی، مدیرعامل هومکا در رابطه با 
ایــن موضــوع گفــت: »مــا در انجمــن ســالمت 
الکترونیــک همــواره بــه دنبــال تعامــل و گفت و گــو بــا 
قانون گذاران این حوزه برای تدوین آیین نامه ای اصولی و 
منطبق بر کسب و کارهای حوزه سالمت دیجیتال بوده و 
هســتیم. اما این اقدام وزارت بهداشــت، نه تنها مانعی 
بــرای رشــد و نــوآوری کســب و کارهای حــوزه ســالمت 
دیجیتال اســت، بلکه اثرات جدی بر انگیزه کارآفرینان 
جوانــی خواهد گذاشــت که قصــد ورود بــه این حــوزه را 
دارند.« طاهرخانی با اشاره به نقش کسب وکارهای نوآور 
حوزه ســالمت تأکید کــرد: »در دوران ســخت پیک های 

کرونا، خدمات اســتارتاپ های حوزه ســالمت دیجیتال 
توانست مراجعات افراد به مراکز پرخطر درمانی را تا حد 
چشــمگیری کاهش دهد و تأثیر مثبت بسیاری بر روند 
بهبود بیمــاران بگــذار،د اما مــدام می بینیم کــه به جای 
تقدیــر از ایــن کســب وکارها، وزارت بهداشــت از آنهــا 

شکایت می کند و آنها را به دادگاه می کشاند.«

 فعاالن حوزه سالمت دیجیتال در دو نشستی 
که در هفته های اخیر برگزار کرده بودند، با اشاره 
به اقدامات مشابه وزارت بهداشت علیه کسب و کارهای 
حــوزه ســالمت دیجیتــال کــه پیــش از ایــن متوجــه 
کسب و کارهایی مانند اسنپ دکتر نیز شــده بود، تأکید 
کرده بودند که رویکرد این وزارتخانه، نوآوری در این حوزه 
را نشــانه گرفته و در نهایت موجــب محرومیت مردم از 

خدمات نوآورانه سالمت محور خواهد شد.

 در شرایطی که در سال دانش بنیان، صحبت از 
فراهــم آوردن بســتر های الزم بــرای فعالیــت 
اســتارتاپ های حــوزه ســالمت دیجیتــال می شــود و در 
آیین نامه استقرار سالمت الکترونیک نیز صراحتاً اعالم 
شده اســت که باید از اســتارتاپ های این حوزه حمایت 
شود، به نظر می رسد وزارت بهداشــت کماکان عالوه بر 
مانع تراشی در مسیر تحول صنعت سالمت و دیجیتالی 
شدن آن و خلق ارزش برای جامعه، تالش دارد نوآوری در 
ایــن حــوزه را بــا مــوج تــازه ای از برخوردهــای ســلبی بــا 

استارتاپ ها به انزوا بکشاند. 

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اهمیــت بخــش 
دانش بنیان در اقتصاد گفت: »یکی از مهم ترین تحوالتی 
کــه ضــرورت دارد، در کشــور محقــق شــود، حمایــت ار 
شرکت های دانش بنیان اســت. جوانان نخبه کشور ما از 
ظرفیت ها و استعدادهای باالیی برخوردارند و در میادین 
مختلف جهانی می درخشند و باید حتماً از آنها حمایت 

کنیم.«
علــی صالح آبــادی دربــاره میــزان تســهیالت بانکــی بــه 
دانش بنیان هــا گفــت: »مانده تســهیالت شــرکت های 
دانش بنیــان در پایــان تیرمــاه امســال بــه ۷۹ همت )۷۹ 
هزار میلیارد تومان( رســیده که نســبت به پایــان تیرماه 
سال گذشته افزایش ۳0 درصدی داشــته است. بر این 
اساس از ابتدای امســال تا پایان تیرماه به ۱۷۱۵ شرکت 
دانش بنیــان 2۷ هــزار و ۷00 میلیــارد تومان تســهیالت 
پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته رشــد ۷۹ درصــدی داشــته و نشــان از عملکرد 

خوب شبکه بانکی در این مسیر دارد.«
او اضافــه کــرد: »ســال گذشــته هــم ۶۷ همت بــه حوزه 
دانش بنیــان تســهیالت پرداخــت کرده ایــم. البتــه ایــن 

تســهیالت دهی و حمایــت مالــی از حــوزه دانش بنیــان 
را افزایــش خواهیــم داد و بخــش وثایــق و تضامیــن نیز 

تسهیل خواهد شد. 
بــا نهادهــای دانش بنیــان ماننــد صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز تعامل بســیار خوبی داریم و قطعاً این روند را تداوم 

می بخشیم.«
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رئیس کل بانک مرکزی از حمایت بانک ها از شرکت های دانش بنیان خبر داد

 رشد ۷۹ درصدی پرداخت تسهیالت به دانش بنیان ها
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رشد رزرو اقامتگاه
آمــار منتشــر شــده از اســتارتاپ 
جاباما از رشد چندین برابری مسافران طی 
سه ماهه اول سال ۱40۱ در مقایسه با سال 
گذشته حکایت دارد؛ مازندران با رشد ۳00 

درصدی در رتبه اول است.

شکایت از اتاق اصناف
در نــــــــــشست اتـــــــحادیــــــــــه 
کسب و کارهای مجازی و معاون وزیر صمت 
و چند تــن از نماینــدگان مجلس، فرشــاد 
وکیل زاده، رئیس اتحادیــه از بهانه گیری و 

سنگ اندازی های اتاق اصناف گالیه کرد.

 

شرکت جدید تپسی
تپسی یک شرکت جدید با هدف 
راه اندازی و توسعه محصول »تپسی پک« 
که در زمینــه ارائه خدمات حمل مرســوله 

فعالیت خواهد کرد، ثبت کرده است.

اقتصاد اشتیاق در بینش اول
بینــش کــه بخــش »گزارش هــای 
تحلیلــی و آمــاری اقتصــاد نــوآوری« 
مجموعــه رســانه ای راه کار اســت، اولیــن 
 گزارش خود را با موضوع اقتصاد اشــتیاق 

)passion economy( منتشر کرد.

مراسم معرفی اســتارتاپ اســتودیو تازه تأسیس چینووا 
دهــم مــرداد در قالــب کنفرانــس مطبوعاتــی در کافــه 
ســینرژی برگــزار شــد. در حیــن ایــن مراســم محمدرضا 
قدوسی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره چینووا و حامد 
ســاجدی، رئیــس هیئت مدیــره چینــووا و مدیرعامــل 
شناســا در مورد این مجموعه توضیح دادند. حمیدرضا 
علــوی، مدیرعامل شــتاب دهنده تریــگ آپ و مصطفی  
نقی پورفر، عضو هیئت مدیره چینووا نیز در این نشست 

حضور داشتند.
شرکت پیشگامان امین سرمایه )شناسا( که نهاد نوآوری 
گروه مالی پاسارگاد اســت، اقدام به تأســیس استارتاپ 
اســتودیو چینووا کرده اســت. چینووا قرار است بستری 
را برای حضور، ظهور و فعالیت های استارتاپ های حوزه 
بالکچین فراهم کند. چینووا ایده هــای خالقانه در حوزه 
بالکچین، منابع مالی، افراد متخصص و زیرساخت های 
مــورد نیــاز را در کنار هــم قــرار می دهد تــا به عنــوان یک 
هم بنیان گذار در کنار کارآفرینان به خلق اســتارتاپ های 

بالکچینی کمک کند.

 شناسا ناگزیر به ابزارسازی است
ســاجدی در ابتــدای ایــن کنفرانــس مطبوعاتــی ضمــن 
معرفــی شناســا و فعالیت هــای ایــن مجموعــه گفــت: 
»شناســا از ابتدای فعالیت خود مشــارکت بــا صاحبان 
ایده و تفکر را مد نظر داشــته اســت و همیشــه بــه ورود 
بــه حوزه هــای آینده ســاز عالقه منــد بوده ایــم.« رئیــس 

هیئت مدیــره چینــووا و مدیرعامــل شناســا ادامــه داد: 
»اگرچــه پشــتوانه بانــک پاســارگاد و ابزار جمع ســپاری 
بانکــی را در کنار خود داشــتیم، اما شناســا در بســیاری 
از مواقع ناگزیر به ابزارســازی بوده اســت. متوجه شدیم 
کــه در برخــی از حوزه هــای بالکچینــی بــه قــدر کافــی 
کســب وکارهایی که بتــوان روی آنها ســرمایه گذاری کرد 
وجود ندارد. اینجا بود که مفهوم اســتارتاپ استودیو در 

شناسا مطرح شد.«
ســاجدی تصریــح کــرد: »بالکچیــن حــوزه ای اســت کــه 
می توانــد در آینــده در بخش هــای مختلــف، نقش هــای 
متفاوتی را ایفا کند. بدین ترتیب به همت آقای نقی پورفر 
و شناسا، استارتاپ استودیو چینووا شکل گرفت. هدف 
از شکل گیری چینووا استفاده از ظرفیت های موجود در 
شناسا برای حوزه بالکچین است که وجه تمایز ویژه ای با 
کارهای قبلی ما دارد. برخالف گذشته نمی خواهیم صرفاً 
به مشــارکت بــا کســب وکارهایی کــه بیــرون از مجموعه 
شکل گرفته اند، بسنده کنیم و اگر فکر می کنیم یک حوزه 
آینده دارد، در درون مجموعه بــه تولید آن بپردازیم. من 

چینووا را تغییری در نگرش مجموعه شناسا می دانم.«

 مدلــی متفــاوت بــا مراکــز شــتاب دهی و 
نوآوری

در ادامــه ایــن نشســت خبــری، قدوســی در مــورد مدل 
اســتارتاپ اســتودیوها توضیــح داد: »مــدل اســتارتاپ 
اســتودیو که در کنــار مدل شــتاب دهنده و مرکــز نوآوری 

قرار می گیرد، مدلی است که چندین کار را برخالف رسم 
حاضر انجام می دهد. یعنی ایده از داخل مجموعه متولد 
می شود، برخالف دو مدل دیگر که ایده در بیرون آنها به 
وجود می آید. بعد از خلــق ایده، آن را پــرورش می دهد و 

پس از رشد آن را از خود جدا می کند.«
مدیرعامل چینــووا در ادامه در مورد مراحــل کار چینووا 
گفــت: »فرایندی که ما انجــام می دهیــم دو بخش دارد؛ 
فعالیت هــای اصلــی و فعالیت هــای پشــتیبان. اولیــن 
کاری کــه در یــک اســتارتاپ اســتودیو انجــام می شــود، 
ایده پردازی اســت. پس از این مرحلــه طراحی مفهومی 
است که طی آن ایده به یک راهکار تبدیل می شود. پس 
از آن وارد مرحله اجرا و گرفتن تست های بازار می شویم. 
بعد از آن به نشــر راهکار یا ارائه محصول در ســطح بازار 
می پردازیم. پس در این مدل ما روش مرسوم را به چالش 
کشیده ایم. همچنین ما فعالیت های پشتیبانی را در این 
مدل از جمله محل استقرار، منتورشــیپ، مشاوره های 

کسب وکاری و ارائه سرمایه به استارتاپ ها داریم.«
قدوسی در مورد تیم های کنونی چینووا نیز توضیح داد: 
»در حــال حاضــر شــش اســتارتاپ در مجموعــه وجــود 
دارنــد. تاخت، یــک صرافی رمــزارز غیرمتمرکــز؛ هوادار، 
یــک پلتفــرم اختصاصــی خدمــات هــواداری مبتنــی بر 
بالکچین؛ فارچین، راهکار تأمیــن مالی زنجیره تأمین بر 
بستر بالکچین؛ کیمیا، ارائه دهنده درگاه پرداختی رمزارز؛ 
زروان، ثبت کننده خاطرات روی بستر بالکچین و مالک، 

تقسیم بندی امالک به قسمت های بسیار کوچک.«

در نشست خبری معرفی اهداف و 
برنامه های استارتاپ استودیو چینووا 

مطرح شد

 چینووا تغییری 
در نگرش مجموعه 

شناسا است

استفاده از سهام بورسی به عنوان وثیقه وام

سامانه توثیق ستاره چگونه کار می کند؟
ســرویس توثیق الکترونیکی یا همان »ســتاره« 
پنجم مرداد ۱40۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار 
رونمایی شد. این سرویس امکانات گسترده ای در راستای 
تســهیل و تســریع وثیقه گذاری ســهام و ســایر اموال در 
اختیار مــردم قــرار می دهد. مســعود صدقــی، مدیر فنی 
پــروژه توثیــق الکترونیک شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، 

فرایند توثیق سهام برای دریافت وام را تشریح کرد.

مسعود صدقی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی 
سامانه توثیق الکترونیکی عموم مردم هستند، 
گفت: »به همین دلیل ســعی شــده اســت این فرایند با 
همکاری بانک ها و با کمترین میزان پیچیدگی ارائه شود. 
به طوری که افراد به سادگی یک خرید اینترنتی و تنها با 
استفاده از گوشی تلفن همراه خود بتوانند تسهیالت را 

وثیقه کنند.«

او درمــورد نحــوه دریافــت ایــن تســهیالت نیــز 
توضیــح داد: »متقاضیــان بــرای دریافــت ایــن 
تســهیالت بایــد در ســامانه جامــع مشــتریان یــا همان 
سامانه ســجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند. 
در ایــن راســتا بایــد شــرایط و تعهــدات مربوط بــه توثیق 
الکترونیکی سهام را حتماً بپذیرند و تمام بندهای مربوط 

به آن را بادقت مطالعه کنند.«

مدیــر فنــی پــروژه توثیــق الکترونیــک شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی، در ادامه گفت: »از مزایای 
توثیق الکترونیکی سهام و دریافت تسهیالت این است 
که باعث ثبات بازار ســرمایه خواهد شد. به این صورت 
که مــردم می تواننــد بــرای تأمیــن مالــی به جــای فروش 
دارایی آن را نزد بانک وثیقه کرده و با دریافت تسهیالت، 
این مبلغ را برای امور مربوط به خود مورد اســتفاده قرار 

دهند.«
صدقی با بیان اینکه توثیق الکترونیکی سهام به عنوان 
یک پل ارتباطی بین بازار ســهام و بازار پول ایجاد شــده 
اســت، اظهار کــرد: »در نتیجه این بانک ها هســتند که 
به عنــوان یکی از عوامــل اصلی این فراینــد ایفای نقش 
می کنند. در حال حاضر ســه بانک ملی، مهر و رسالت 
به ایــن فرایند ملحق شــده و ایــن امــکان را در درگاه های 

خود اضافه کرده اند.«

او در ادامه افزود: »شرکت سپرده گذاری مرکزی 
محدودیتــی در خصــوص ارائه ایــن خدمات به 
ســایر بانک هــا نــدارد. ایــن شــرکت در حــال تنظیــم 
تفاهم نامه هایی است که فهرست حقوقی تکمیل شود 
و پس از آن اعالم عمومی می شود تا سایر بانک ها هم به 

این طرح ملحق شوند.«
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فینووا و تکنوتجارت  از برگزاری 
رویداد فینوهک چه هدفی دارند؟

فین تک ترسناک نیست و سرمایه گذار دارد

REPORTگزارش

در منطقــه منــا ۱۷ نئوبانک تأســیس شــده که 
نشــان می دهــد فین تــک موضــوع داغــی در 
جهــان اطراف ما به شــمار مــی رود. اگــر کمی از 
منطقــه فراتــر برویــم، می بینیــم  فین تک ها ۱۱ 
درصــد از کل ســرمایه گذاری خطرپذیــر دنیا را 
به خــود اختصــاص داده انــد و چهارمین حوزه 
مورد عالقــه ســرمایه  گذاران به شــمار می روند. 
حجم سرمایه گذاری خطرپذیر روی فین تک ها 
در ســال 202۱ معادل ۱2۵ میلیارد دالر بوده که 
نسبت به سال قبل از آن، سه برابر شده و اگر با 
۱0 سال قبل مقایسه کنیم، در سال 20۱2 حجم 
ســرمایه گذاری روی فین تک هــا ۶۳ برابر رشــد 
داشــته اســت. در چنین شــرایطی درمی یابیم 
کــه ســرمایه گذاری روی حــوزه فین تــک نه تنها 

ترسناک نیست، بلکه جذاب است. 

 فینوهــک؛ میانبــری برای شــروع یک 
کسب وکار در حوزه فین تک 

یــن گــزارش CBinsight، عــدم  طبــق آخر
ئــه  دسترســی بــه ســرمایه مالــی و عــدم ارا
راهکار بــرای مشــکالت واقعی کاربــران، اولین 
و دومیــن دلیــل شکســت استارتاپ هاســت. 
فینوهــک رویــدادی چالش محــور و مبتنــی بر 
ســرمایه گذاری توســط فینــووا و تکنوتجــارت 
فــراد در قــدم اول بــه فین تــک  اســت تــا ا
عالقه منــد شــوند و در قــدم دوم بتواننــد بــا 
کســب توانمنــدی و آمــوزش از افــراد خبــره، 
کســب وکاری در حــوزه فین تــک راه بیندازند. 
اینشــورتک   ،)WealthTech ( ولث تــک 
 ،)ReqTech InsureTech(، رگ تــک ) (
 )Paytech( و پی تــک )Lend Tech( لندتــک
به عنوان محورهای فینوهک معرفی شده اند. 
فینوهک در تعریف مریم نجفــی، مدیرعامل 
فینووا، تالشــی بــرای آدرس دهــی فرصت های 
جــذاب بــه روز و چالش هــای موجــود کاربــران 
و کســب و کارهای خدمــات مالی ایران اســت. 

در بیــان او، چالش هایی در ایــن رویداد مطرح 
شــده اند کــه همگــی چالش هــای ترنــد دنیــا 
بــه شــمار می رونــد و پیــدا کــردن راهــکار ایــن 
چالش ها در امتداد نیاز روز دنیا و ایران است. 
فینوهک در زمــره رویدادهای هیبریدی اســت 
کــه در آن هر فــرد یــا تیمــی می توانــد ایده های 
فین تکــی خــود را در فینوهــک دنبال کنــد و در 
این رویداد مشــارکت داشــته باشــد. فینوهک 
که به نوعی هکاتون صنعت مالی اســت، مملو 
از کارگاه های کاربردی و منتورینگ فعال است 
و همه مدرسان این رویداد در فین تک باسابقه 
هستند.  این کارگاه ها روی مسائل و مشکالت 
متمرکز شده اند تا افراد بعد از هر کارگاه بتوانند 
ســرنخ های اولیــه در آن حــوزه از فین تــک را 

دریافت کرده و کار خود را آغاز کنند. 

 سرمایه گذاری روی تیم های منتخب 
»تیم های منتخب فینوهک در 4۵ روز 
ســرمایه دریافت می کنند.« این خبری بود که 
مریم نجفی در افتتاحیه رویداد آن را اعالم کرد. 
از طرف دیگر حمیــد علیمحمــدی، مدیرعامل 
تکنوتجارت نیز به تیم هــای منتخب فینوهک 
این نوید را داد که تکنوتجارت می تواند ایده های 
نو و خالقانه را در مسیری سازنده هدایت کرده 
و در ادامه با تأمیــن مالی به موقع به رشــد آنها 
کمک کنــد. افراد بــرای رســیدن به ســرمایه در 
فینوهــک بایــد تیــم شــوند و چالشــی در ایــن 
حوزه بردارند. فینوهک با درگیر کردن دو بازوی 
نــوآوری بانک تجــارت و آینــده، یعنــی فینووا و 
تکنوتجارت و همین طور همراهی شــرکت های 
مطــرح فین تکی چــون همــراه کارت، فینوتک و 
ارتباط فردا، تبدیل به چهــارراه بزرگی از تعامل 
شــده و فرصت بی نظیری در صنعــت فین تک 
ایــران بــه شــمار مــی رود کــه همــه عالقه مندان 
فین تک می توانند به سادگی به این دنیای پر از 

پول و سرمایه وارد شوند.

گفت و گو با سید محمد موسی زاده موسوی، مدیرعامل صندوق 
پژوهش و فناوری های نوظهور دیجیتال؛ او می گوید صندوق های 

پژوهش و نوآوری صرفاً برای سرمایه گذاری به وجود نیامده اند
سید محمد موسی زاده موسوی در رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی تحصیالت خود را آغاز کرد و در رشته 

مدیریت فناوری در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او هفت سال در معاونت علمی و فناوری و چهار سال هم در بخش 
خصوصی فعالیت کرده است. موسوی طی این چهار سال در حوزه مشاوره مدیریت کسب وکارهای استارتاپی و شرکت های 

بزرگی چون همراه اول و فوالد مبارکه و سازمان اقتصادی کوثر فعالیت کرد. موسی زاده موسوی اکنون به عنوان مدیرعامل 
صندوق پژوهش و فناوری های نوظهور دیجیتال مشغول به فعالیت است.  صندوق پژوهش و فناوری های نوظهور دیجیتال 
با تکیه بر مزیت های سهام داری و تجربه گروه مدیریتی این صندوق در حوزه اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم فناوری و نوآوری 
کشور، به عنوان یک نهاد مالی تخصصی ایفای نقش می کند. این صندوق کمک به ارکان اکوسیستم این حوزه را در دستور 
کار خود قرار داده است. در این شماره کارنگ به گفت و گو با سید محمد موسی زاده موسوی نشستیم و از او در مورد اهداف 

و کارکردهای صندوق پرسیدیم. موسوی می گوید بحث فناوری های دیجیتال و بازار و مقیاس پذیر بودن کسب وکارها 
موضوعات مهم برای این صندوق در انتخاب تیم ها هستند.

ما را با وی سی ها 
مقایسه نکنید

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 61
23 مــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

5

 سرمايه گذار
نوآوری

I N N O V A T I O N 
I N V E S T O R

شــما به عنــوان مدیرعامــل صنــدوق 
دیجیتــال،  نوظهــور  فناوری هــای  و  پژوهــش 

فناوری های نوظهور را چگونه تعریف می کنید؟
بهتر اســت نامش را تعریف این حوزه نگذاریم و بگوییم 
ما کدام حوزه های فناورانه را به عنوان فناوری های نوظهور 
دیجیتــال و البتــه فناوری های پایــه ای اقتصــاد دیجیتال 
می بینیــم. در ســال های اخیــر شــاهد رونــدی هســتیم 
کــه در آن حوزه هایی مثــل هــوش مصنوعی، بیــگ دیتا، 

بالکچیــن، اینترنــت اشــیا، ذخیره ســازی و 
پردازش ابــری و دیگر حوزه هــای فناورانه، هم 
کسب وکارهای جدیدی را شکل داده اند و هم 
باعث تغییراتی در کســب وکارهای ســنتی تر 
شــده اند. ما در حال حاضر ایــن حوزه ها را به 
عنوان فناوری های نوظهور می بینیم و احتماالً 
تا چند ســال آینــده بــه فناوری هــای جدیدی 
مانند پــردازش کوانتومی و موارد مشــابه هم 
خواهیم پرداخت. در واقــع نگاه و چهارچوب 
تعییــن حــوزه فعالیــت مــا ثابــت نیســت. ما 

روی هر حوزه فناورانه کــه در اقتصاد دیجیتــال بتواند به 
توسعه کسب وکار جدید کمک کند یا بتواند تغییرات یا 
نوآوری هایی را در کســب وکارهای بالغ در صنایع قدیمی 

ایجاد کند، تمرکز می کنیم.

در حــال حاضــر به طــور خــاص روی چه 
فناوری هایی تمرکز دارید؟

حوزه هــای اولویــت دار در حــال حاضــر بــرای مــا هــوش 
مصنوعــی، اینترنــت اشــیا، بالکچیــن، پــردازش و 
ذخیره ســازی ابری و کالن داده ها هســتند؛ امــا احتماالً 
به مــرور زمــان حوزه های دیگــر هم جــزو این مــوارد قرار 

بگیرند.

لطفاً راجع به ترکیب سهام داری صندوق 
توضیح دهید. چه شرکت های خصوصی و دولتی 
در صندوق سهام دارند؟ از حاکمیت چه کسانی در 

این صندوق سهیم هستند؟
ســهام بخــش دولتــی مــا 2۵ درصــد و بخــش خصوصی 
هــم ۷۵ درصد اســت. معاونت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری و شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران 
به عنوان دو نهاد دولتی در صندوق سهام دارند. از بخش 
خصوصــی هــم شــرکت پــردازش اطالعــات مالــی پارس، 
هلدینــگ دانش بنیــان گریــن وب، تجــارت الکترونیــک 
خاورمیانــه و شــرکت بانیــان رویــش ســامانه های آینــده 

)برسا( سهام دار صندوق هستند.

صندوق پژوهش و فناوری هــای نوظهور 
دیجیتال چگونه راه اندازی شد و از چه زمانی شروع 

به فعالیت کرد؟
ظرفیت و تحول آفرینی حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری های 
این حوزه، در سال های اخیر در کسب وکارها نمود پیدا کرده 
است و روزبه روز نیز ظرفیت آن بیشتر نمایان می شود. یکی 
از نیازهایی کــه در حوزه اقتصــاد دیجیتال در کشــور حس 
می شــد، وجود یــک بازیگر فعــال در عرصــه تأمیــن مالی و 
ارائه اعتبار مــورد نیاز به بازیگران مختلف اکوسیســتم بود 
که بتواند با استفاده از اختیارات قانونی، به تسهیل فرایند 
نقش آفرینی ایــن بازیگــران بپــردازد. در واقع پیــش از این، 
برای این حوزه صندوق پژوهش و نــوآوری تخصصی وجود 
نداشــت. فراینــد راه انــدازی صنــدوق هــم از ســتاد اقتصاد 
دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمی شــروع شــد و 
حدود سه سال طول کشید. رسیدن به ترکیب بهینه ای از 
سهام داران بخش دولتی و بخش خصوصی زمان زیادی را 
به خود اختصاص داد. اردیبهشــت سال ۱400 مجوز ثبت 
صندوق از طرف دبیرخانه صادر شد و در دی ماه همین سال 
صندوق ثبت و اسفندماه مجوز فعالیت صادر شد و فعالیت 

خود را آغاز کردیم.

در حال حاضر روی چند تیم سرمایه گذاری 
کرده اید؟

هنوز ســرمایه گذاری انجــام نداده ایــم و در حــال مذاکره با 
مجموعه ها و گروه های مختلف هستیم.

مدل سرمایه گذاری شما چگونه است؟ 
کف و سقف سرمایه گذاری چقدر است؟

مدل ســرمایه گذاری صندوق دو مزیــت دارد. هم می توان 
با ســایر نهادهــا )ســایر بازیگران اکوسیســتم 
مانند مدل هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و 
شکوفایی، سایر صندوق های سرمایه گذاری و 
صندوق های پژوهش و فناوری دیگر( مشارکت 
و همــکاری کــرد و هــم از ظرفیــت ســهام داران 
صندوق کــه از فعــاالن اکوسیســتم هســتند، 
بهره برد. بســته به نــوع تیم و نــوع محصول و 
خدمتی که می توانــد ارائه دهد و پیشــنهادی 
که از طرف تیــم مطرح می شــود، در مورد مدل 
بهینــه ســرمایه گذاری تصمیــم می گیریــم. 
ترجیــح می دهیــم کــه تیم ها مراحــل اولیــه فعالیــت خود 
را گذرانــده باشــند و در رانــد A روی اســتارتاپ ها و تیم هــا 

سرمایه گذاری کنیم.
بحــث  بــه  توجــه  بــا  هــم  را  ســقف ســرمایه گذاری 
هم ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ۱0 میلیارد 

تومان در نظر گرفته ایم.

ســقف  افزایــش  بــرای  برنامــه ای 
سرمایه گذاری دارد؟

قاعدتــاً بــا توجــه بــه تغییــرات فضــای کلــی اقتصــاد و باال 
رفتــن هزینــه تیم هــا و بــا توجــه بــه برنامــه خودمــان برای 
افزایش ســرمایه، پیگیر این موضوع هم هستیم و سقف 

سرمایه گذاری را افزایش خواهیم داد.

چــه حوزه هــای بــرای ســرمایه گذاری 
جذاب ترند؟

ســرمایه گذاری روی حــوزه ای که بــازار پویا و بزرگی داشــته 
باشــد، یکی از موضوعات بســیار مهم برای ماست. حوزه 
فین تــک و فناوری هــای مالــی جــزء اولویت هــای ماســت. 
حوزه ســالمت، انرژی، صنایــع معدنی، کشــاورزی و تمام 
حوزه هایی که می تواننــد با حوزه دیجیتال تقاطع داشــته 
باشند، جزء عالقه مندی های ما هستند. در هر حوزه ای هر 
طرحی که ظرفیت رشد و پتانسیل داشته باشد، می تواند 
جزء گزینه های سرمایه گذاری ما باشد. حوزه فعالیت خود 
را نبسته ایم و نسبت به طرح هایی که ویژگی های مذکور را 

داشته باشند، مشتاق هستیم.
در حال حاضر عمده گروه هایی که با آنها مذاکره کرده ایم، 
در حوزه سالمت و فین تک فعالیت می کرده اند. سایر تیم ها 
در حوزه گردشــگری و زیرســاخت اطالعــات و فضای ابری 
بوده اند. البته این تیم ها فعالً طرح ارائه داده اند و نمی توان 
این گونه تصور کرد که برنامه خاصی برای سرمایه گذاری در 

حوزه سالمت داریم.

چه معیارهایی برای پذیرش و ســنجش 
طرح ها دارید؟

بحــث فناوری هــای دیجیتال و حجــم بــازار و مقیاس پذیر 
بــودن کســب وکارها موضوعــات مهــم بــرای مــا هســتند. 
به ســایر موارد در مذاکــرات و جلســات با تیم هــا پرداخته 

می شود.

چند سالی است که این مدل صندوق ها 
در ایران رواج پیدا کرده اند و به عنوان روش جدیدی 
در ســرمایه گذاری شناخته شــده اند؛ امــا برخــی 
معتقدند که هنوز این صندوق ها خروجی موفقی 
نداشته اند. به نظر شما دلیل این چالش چیست؟

باید به چند موضوع توجه کنیم. اول اینکه این صندوق ها 

صرفاً بــرای ســرمایه گذاری بــه وجــود نیامده اند. اگــر این 
صندوق هــا را بــا وی ســی های تخصصــی مقایســه کنیم، 
ایــن گفتــه درســت اســت و شــاید کار ایــن صندوق هــا به 
اندازه کافی نمــود پیدا نکرده اســت. ولی ایــن صندوق ها 
نقش های دیگــری هــم در اکوسیســتم دارند. بــرای مثال 
ضمانت نامه صادر می کنند، تسهیالت می دهند، خدمات 
دیگر به مجموعه ها و شــرکت های دیگر ارائــه می دهند و 
ســرمایه گذاری و وی ســی یکــی از کارهای آنها محســوب 

می شود.
باید در نظر داشت که صندوق ها یک مجموعه تخصصی 
فعــال در حــوزه ســرمایه گذاری نیســتند. صندوق هایــی 
وجود دارند که کار سرمایه گذاری هم انجام می دهند، ولی 
چون کل ۶۳ صنــدوق را در نظــر می گیریــد، صندوق های 
موفــق در حــوزه ســرمایه گذاری بــه انــدازه کافــی دیــده 
نمی شوند. صندوق های پژوهش و نوآوری شاید در حوزه 
سرمایه گذاری مانند صندوق های تخصصی و وی سی ها 
نتوانسته باشند موفق باشند، ولی در کل نسبت به سایر 
نقش هایــی کــه در اکوسیســتم دارنــد، صندوق هایی هم 
وجود داشــته اند که در حوزه ســرمایه گذاری فعال و موفق 

بوده اند.

در مــورد کارکردهای دیگــر صندوق های 
پژوهش و نوآوری بیشتر بگویید.

صندوق هــای پژوهش و نــوآوری تقریبــاً چهــار کار اصلی 
را انجــام می دهنــد. یکــی از این کارهــا ارائه تســهیالت به 
مجموعه هایی اســت که در حوزه تمرکز صندوق فعالیت 
می کننــد. کار دیگــر صنــدوق صــدور ضمانت نامــه بــرای 
شرکت های دانش بنیان و نوآور اســت که یکی از نیازهای 
اصلی این شرکت هاست. شــرکت ها معموالً در تعامل با 
بانک ها برای توجیه کردن نوع قرارداد خود یا روی مباحثی 
مثل اعتبارســنجی و تضمین مشــکل دارنــد. صندوق ها 
می توانند با صدور ضمانت این مشکالت را تسهیل کنند. 
کار دیگر ســرمایه گذاری و مشارکت اســت که در مورد آن 

صحبت کردیم.
کارگــزاری و عاملیــت دســتگاه های مختلــف اجرایی یکی 
دیگر از کارهای صندوق های پژوهش و نوآوری است؛ یعنی 
صندوق هــا منابع ایــن دســتگاه ها را در اختیــار می گیرند 
و می توانند بــا اســتفاده از منابــع، از طرف آن دســتگاه ها 
تسهیالت یا خدمات مختلف به شرکت های دانش بنیان 
و فناور ارائه دهند. همچنین سرمایه گذاری نیز مأموریت 
دیگری اســت که برای صندوق های پژوهش و فنــاوری در 

نظر گرفته شده است.

برنامه هــای صنــدوق برای ســال جاری و 
سال آتی چیست؟

در حال حاضر چنــد اولویت داریــم. یکی از آنها توســعه 
ابزارهــا و روش های نوین تأمین ســرمایه و ســرمایه گذاری 
در حوزه اقتصاد دیجیتال اســت. برنامه دیگر هم مربوط 
بــه توســعه بــازار صــادرات )خدمــات و محصــوالت( ایــن 
حوزه است. ذیل این دو برنامه ابزارهای مختلفی تعریف 
می شــوند. مثالً برای بازار صادرات می خواهیم نمایشگاه 
داخلی حوزه اقتصاد دیجیتال را در محل نمایشگاه دائمی 

تهران راه بیندازیم.
حوزه اقتصــاد دیجیتال پر از ظرفیت و پتانســیل اســت. 
هم صندوق ها و مجموعه ها و هم صنایع و کســب وکارها 
همه باید کنار هم با یک رویکرد اکوسیستمی سعی کنیم 
از ظرفیت های این حوزه استفاده کنیم. ما اعتقاد نداریم 
که فقط یک صندوق می تواند تمام خدمات و فعالیت های 
مالی و اعتبــاری مــورد نیــاز را برای ایــن حوزه تأمیــن کند. 
نیاز اســت که با همه مجموعه ها، صنایع، کسب وکارها و 
دستگاه های مختلف تعامل دوســویه ای شکل بگیرد و با 
تمام مجموعه هایــی که می خواهند از ایــن ابزار و ظرفیت 
استفاده کنند و در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت کنند، 

آماده همکاری هستیم.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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 توقف استخدام  در گوگل 
بی سروصدا تمدید 

شده است

شرایط کاری گوگل 
سخت تر می شود؟

گــوگل بی ســروصدا توقــف اســتخدام 
در ایــن شــرکت را کــه از چندمــاه پیش 
شــروع شــده بــود، تمدیــد کرده اســت. 
در ماه ژوئیه، این شــرکت اعــالم کرد که 
اســتخدام بــه دالیلــی کــه بیشــتر آنها 
به شــرایط اقتصــادی و رکــود در آمریکا 
مربوط می شــود، برای دو هفته متوقف 

خواهد شد.
ولــی گویا ایــن توقــف دنبالــه دار خواهد 
بــود و فعــالً خبــری از اســتخدام در این 
شــرکت نیســت. کار بــه جایی رســیده 
که کارمنــدان گــوگل نگران هســتند که 
آیــا ممکــن اســت توقــف در اســتخدام 
به شــروع اخراج ها هم برســد یا نه! این 
شرکت هنوز به طور رسمی این توقف را 
لغو نکرده اســت، به همین دلیل برخی 
از کارمندان موتور بزرگ جست و جوگر 
اینترنتی از اقدامات انضباطی سخت تر 
و بیشــتر شــدن فشــار کار بیــم پیــدا 

کرده اند.
برخی از کارمندان گوگل می گویند قبالً 
شــاهد کاهــش اســتخدام توســط ایــن 
شــرکت بوده اند. پــس از اینکه ســاندار 
پیچــای، مدیرعامــل شــرکت گفــت که 
تعداد کارکنــان شــرکت با بهــره وری آن 
همخوانی ندارد، یکی از کارمندان گوگل 
به یکــی از رســانه های آمریکایــی گفته 
این روزها در گوگل همه در مورد سفت 

کردن کمربندها صحبت می کنند.
در یک اسکرین شات که توسط سایت 
اینســایدر منتشــر شــده، مدیــر بخش 
فروش ابری گوگل کارکنان خود را تهدید 
کــرده و گفتــه بررســی هایی بــا موضــوع 
بهره وری فروش و بهره وری کلی به زودی 
انجام خواهد شــد و اگر نتایج سه ماهه 
آینده خوب نباشد، احتماالً »خون به پا 

خواهد شد«.
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درباره رویداد فیوژن که توسط جوانه و دیوار برگزار می شود، در گفت و گو با آرین 
افشار، مدیرعامل جوانه و مرتضی کاظمی، راهبر اجرایی این رویداد 

رویداد فیوژن 12 شهریورماه قرار است کار خود را آغاز کند؛ رویدادی که به همت شرکت سرمایه گذاری جسورانه جوانه و دیوار برگزار می شود و برگزارکنندگان آن می گویند نسبت 
به رویدادهای مشابه، اتفاقات متفاوت تری در آن رخ خواهد داد. در گفت و گوی پیش رو، آرین افشار،مدیرعامل جوانه و مرتضی کاظمی راهبر اجرایی رویداد فیوژن و راهبر توسعه 

کسب وکار جوانه از جزئیات و ویژگی های این رویداد می گویند و به شرح مراحل مختلف آن می پردازند.

 تبدیل فرصت ها 
به کسب و کار

I N T E R V I E W

 طرح جدید 
نیکوکاری اسنپ

حمایت از کودکان 
بی سرپناه 

اســنپ از آغاز طــرح جدید نیکــوکاری  
اسنپ کالب با نام »حمایت از کودکان 
بی ســرپناه زیر ۱۳ســال« خبر داد. این 
طرح کــه بــا همــکاری مؤسســه خیریه 
»طلوع بی نشــان ها« اجرایی می شود، 
نهمیــن طــرح از طرح هــای نیکــوکاری 
باشــگاه مشــتریان اســنپ در راســتای 
مســئولیت اجتماعــی ایــن شــرکت 
اســت. هدف از اجرای ایــن طرح کمک 
به تجهیز و راه اندازی خانه ای امن برای 
حمایت از کودکان بی سرپناه است که 
در معرض انواع آســیب های اجتماعی 
قــرار دارنــد. در ایــن طــرح بخشــی از 
هزینه هــای تجهیــز و راه انــدازی خانــه 
امن با نام »ســرای فــراز« تأمین خواهد 

شد. 
»طلــوع بی نشــان ها« ســازمانی اســت 
مردم نهاد و غیردولتی که فعالیت خود 
را از ســال ۱۳۸۷ آغــاز کرده اســت. این 
مؤسســه خدمــات تخصصی بــه زنان، 
مردان و کودکان آســیب دیده از اعتیاد 
و کارتن خوابی ارائــه می دهد و فعالیت 
خــود را در هفت حــوزه جــذب، درمان، 
ســرپناه، آمــوزش، اشــتغال، بازگشــت 
به خانواده و بازگشــت بــه بدنه جامعه 

متمرکز کرده است.
از ســال ۱۳۹۶ »ســرای نــور« به عنــوان 
یکی از مراکز حمایتی طلــوع و با مجوز 
ســازمان بهزیســتی، اقدام بــه پذیرش 
کــودکان و نوجوانان پســر ۷ تا ۱۸ ســال 
بی ســرپناه کــرده اســت. ایــن کــودکان 
عمدتــاً بی سرپرســت یــا بدسرپرســت 
هستند و در زمره  کودکان کار و خیابان 

نیز محسوب می شوند. 
بــدون  می تواننــد  اســنپ  کاربــران 
بــا  تنهــا  و  مبلغــی  هیــچ  پرداخــت 
امتیازهای اسنپ کالب خود در این کار 
نیک ســهیم باشند. اســنپ به ازای هر 
۲۰۰۰ امتیاز کاربران، مبلغ ۴۰۰۰ تومان 
به تجهیز و راه اندازی ســرای فراز کمک 

می کند.
در  می تواننــد  کاربــران  همچنیــن   
طرح های دیگر نیکوکاری اسنپ کالب 
بــرای حمایــت از زنــان آســیب دیده از 
خشــونت، کمک بــه اشــتغال مــادران 
خانه هــای  تجهیــز  کم برخــوردار، 
آب  تصفیــه   و  دلــگان  شهرســتان 
روستاهای سیســتان و بلوچستان نیز 

مشارکت داشته باشند.

NEWSخبر

در ابتدا کمی درباره فیوژن و روند آن توضیح 
می دهید؟ 

آرین افشار: رویداد فیوژن رویدادی با تمرکز بر تیم سازی است 

که جوانه و دیوار بانی برگزاری آن هستند. این رویداد به مدت 
سه ماه در قالب اینکیوبیشن و در سه مرحله اجرا می شود. 
هر مرحله نام متفاوتی دارد. فیوژن استارت به عنوان مرحله 

اول، فیوژن اکشن گام دوم و فیوژن بتا مرحله نهایی به حساب 
می آید. در فیوژن اســتارت که رویدادی ســه روزه و تمام وقت 
است، افراد می توانند به صورت فردی یا تیمی در این رویداد 
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رهبران کسب و کارها چگونه می توانند از دو ویژگی چابکی
 و خالقیت برای پیشرفت استفاده کنند؟ 

الزامات چابک و خالق بودن

COMMENTدیدگاه

از نظــر شــما کدام یــک از مشــخصه های 
خالقیت یــا چابکــی اهمیــت و ارزش باالتری 
برای سازمان ایفا می کند؟ آیا این دو خصیصه 
آموزشــی و یادگرفتنــی هســتند؟ »چابکــی 
خالق« چیست و چرا یک خصیصه ویژه برای 

رهبران است؟
در این نوشــتار ضمــن معرفــی ایــن دو ویژگی 
مهم، به سؤاالت فوق پاسخ داده شده است.

 خالقیــت و چابکــی مشــخصه هایی 
کلیدی برای تداوم موفق کسب و کارها 
در دنیای تغییرات هستند. توانایی سازمان ها 
در درک ســریع و واکنش ســریع بــه تغییرات 
محیطی، عامل مهمــی در موفقیت ســازمان 
اســت. اســتخدام، آمــوزش و پــرورش چنیــن 
نیروهایــی ایجــاد ارزش خواهــد کــرد. ابتدا با 

مفهوم آنها آشنا شویم:

 چابکی: توانایی تغییر در زمان الزم و 
واکنش سریع هوشمندانه را چابکی 
گوینــد. )بتــر ورک، ۲۰۲۱( بــه عبــارت دیگر به 
انعطاف پذیری و پاسخ سریع در محیطی پویا، 

چابکی گویند. )مکنزی، ۲۰۱5(

 خالقیــت: توانایــی فراتــر رفتــن از 
شــیوه های ســنتی و متداول، تفکر یا 
عمل و ایجاد ایده ها، روش ها یا اشیای جدید 
و بدیع است. حل مشــکالت پیچیده و تفکر 
خــارج از چارچــوب را خالقیــت گوینــد. )مور، 
۲۰۱۸( خالقیت، مهارت و توانایی بیان تخیل 
و ابــداع چیــز جدیــد اســت. بــا ایــن حــال، 
خالقیت در کنار نیــروی ذاتی بــودن، تمرینی 
اســت که با بهره گیری از منابع، دانش، ابزار و 
تفکــر جمعــی نیــز می تــوان آن را پــرورش و 

توسعه داد. 

 ،)Autonomy( ذهن آرام، اســتقالل 
تفکر مشارکتی، تکرار و بازنگری ایده 
باعث تقویــت خالقیــت می شــود. آنچه علم 
اعصاب نشــان می دهد این اســت که چگونه 
دور شدن از تأکید بر سود/ پاداش به ارتقای 
محیــط کاری کــه در آن بــه افــراد آزادی فکــر 
کــردن، اســتراحت کــردن، ارائــه نظــرات و 
مالکیــت بــر ایده هایشــان داده می شــود، 
می تواند به ایجاد محیطی کمک کند که در آن 
افــراد باانگیــزه و خــالق باشــند. ایــده محوری 
شــرکت های چابک را قادر می ســازد تا در لبه 
نوآوری پیشرو باشــند و اســتعدادهای برتر را 

حفظ کنند.

 نتیجــه تحقیقات نشــان می دهد که 
اگر قــرار باشــد بین این دو مشــخصه 

برتــری یــا اولویــت قائــل شــویم، خالقیــت بــر 
چابکی ارجح اســت. از آنجا که دنیا به سمت 
هوشــمندی پیش می رود، بســیاری از کارهای 
روتین، مکانیزه و بــه دنبال آن چابک خواهند 
شد و آنچه اهمیت بیشتری دارد، توانایی حل 
مسائل پیچیده است. در حقیقت خالقیت، 

استراتژی بقا در بازارهای جهانی است.

 همان طور که گفته شــد، خالقیت در 
ذهــن آرام و بــدون اســترس صــورت 
می گیــرد و چابکی، فــرز بــودن را می طلبد، اما 
آنچــه موجب پیــروزی در زمان حاضر اســت، 
چابکــی خــالق اســت. چابکــی کســب و کار 
)Business agility( بــه معنــای واکنــش بــه 

تغییــرات در زمان واقعــی، ایجاد 
در  جدیــد  اســتراتژی های 
موقعیت هایی اســت کــه چندان 
قابــل پیش بینــی نیســت. اتخاذ 
تصمیمات رهبــری چابک مانند 
خدمات رسانی به یک هواپیما در 
حالــی اســت کــه در هواســت. 
امروزه نقش یک رهبر این است 
که بــا تکیــه بــر داده هــای خوب و 
اعتقــاد شــخصی، قضــاوت و 

اصالح مسیر را در جریان پرواز انجام دهد.

 ایــن نــوع چابکــی جوهــره خالقیــت 
است؛ ســاختن چیز جدیدی )در این 
مــورد، اســتراتژی و فرصــت( کــه قبــالً وجــود 
نداشته اســت. فرایند خالقیت ممکن است 
ناراحت کننده باشــد، زیرا همیشــه مشخص 
نیســت که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. 
 امــا افـــــــــراد خــالق از تغییــر هراســی ندارند. 
آنهــا آن را پذیرفتــه و بــه دنبــال راه هایــی برای 
اســتفاده از آن بــه نفــع کارکنــان و مشــتریان 
هســتند. رهبــران و ســازمان های خــالق برای 
چابکی واقعی مجهز شــده اند، زیــرا طرز فکر 
آنهــا فرهنــگ ارتبــاط و همــکاری را تقویــت 

می کند.

 داشــتن یک دیدگاه سراسری و کلی، 
فضایــی را ایجــاد می کنــد کــه در آن 
یادگیری مداوم یک هنجار است. استفاده از 
این سبک رهبری، شخص را قادر می سازد تا 
در این بازار پویا بــه فرهنگ ها و موقعیت های 
مختلــف توجــه کنــد و تکامــل یابــد. فلســفه 
رهبــری چابــک - کــه بــه عنــوان »رهبــری 
موقعیتــی«)situational leadership(  نیز 
شــناخته می شــود - امروزه بیش از هــر زمان 
دیگری الزم است. این فلسفه در مورد رویکرد 
اســتراتژیک و خالقانه به تصمیمــات رهبری 

است.

شرکت کنند. اگر کسی به صورت فردی وارد این مرحله شود، 
می تواند تیم خود را بسازد یا وارد تیم های دیگر شود. 

ایــن رویــداد از چه منظــری بــا رویدادهای 
دیگر استارتاپی تفاوت دارد؟

مرتضی کاظمــی:  یکــی از تفاوت هــای اصلــی این رویــداد با 
رویدادهــای دیگر این اســت کــه از ســمت دیوار مــا خیلی از 
فرصت های کسب وکاری را شناسایی می کنیم و می دانیم که 
در چه بخش هایی این امکان وجــود دارد که به بخش احراز 
کســب و کار یــا Idea Validation نیاز کمتری وجود داشــته 
باشد. به همین خاطر بچه ها می توانند تمرکز بیشتری روی 
محصولشــان داشــته باشــند و به این فکــر کنند کــه چطور 
محصول بهتری تولید کنند. در نتیجه این رویداد فرصت های 
مشــخصی را به افــراد می دهد تا بتواننــد ایده هایشــان را بر 

اساس این فرصت ها پرورش دهند. 
ما در حال حاضر فرصت های متفاوتی را مشخص کرده ایم 
که دوستان می توانند از طریق لندینگ پیج رویداد به آدرس 

event.javane.vc/Fusion مشاهده کنند. 

حوزه های این رویداد چه هستند؟
کاظمی: این فرصت هــا در حال 
حاضــر در حوزه هــای هــوش 
مصنوعــی، امنیــت اطالعــات، 
چت بات، پردازش زبان طبیعی، 
سوشال کامرس،کارشناسی کاال، 
گردشــگری، واقعیــت مجــازی و 
افــزوده، پردازش ویدئــو و تصویر 
است. در صورتی که افراد و تیم ها 
بتوانند در این مرحله تیم خود را 
بسازند و مورد تأیید اولین مرحله 
داوری قرار بگیرند، می توانند وارد 

گام بعدی شوند. 

در مرحله دوم 
یا همان اکشن چه اتفاق هایی می افتد؟

افشــار:  در فیــوژن اکشــن وارد مرحلــه عملیاتــی کــردن 
ایــده می شــویم. در این مرحلــه تیم هــا می تواننــد در کنار 
دوره های آموزشی که می بینند و مشاوره ای که از منتورها 
دریافت می کنند، بــه یک پروتوتایپ برســند و پیچ و ارائه 
خود را آمــاده کننــد. در ایــن مرحلــه در واقع ایــده به یک 
طرح کســب وکاری تبدیل می شــود. روی فرایندهای مالی 
و پیش بینی هــای مالــی خــود کار کننــد و ســعی داشــته 
باشــند برای پذیرش و ورود به فیــوژن بتا آماده شــوند. در 
نتیجه خیلی مهم اســت که در انتهای فیوژن اکشــن یک 
تیم شــکل گرفته و فایل پیچ  و ارائه شــان آماده باشد. باید 
بتوانند از ایده شــان دفــاع کنند و برنامه مالی مشــخصی 
برای کسب وکارشــان داشته باشــند و مثل یک استارتاپ 
بیایند هیئت داوری را قانع کنند که چرا این تیم می تواند 

روی این ایده کار کند. 

اگر تیم ها موفق باشند، چه حمایت هایی 
برایشان در نظر می گیرید؟

افشار:  در صورتی که این تیم ها مشخص شوند و بتوانند 
به مرحله فیوژن بتا راه پیدا کنند، وارد راه اندازی عملیاتی 
کســب وکار می شــوند. تیم هایی که وارد ایــن مرحله مالی 
می شــوند، گرنــت یــا حمایــت مالــی بالعــوض تــا ســقف 
۲5 میلیــون تومــان دریافــت می کنند کــه بــرای هزینه کرد 
حــدود یک تا یــک مــاه و نیم اســت تــا بتواننــد تمام وقت 
روی ایده شــان زمــان بگذارنــد و محصولشــان را در قالــب 
یک MVP دولوپ کنند. در صورتی که از این مرحله هم با 
موفقیت عبور کنند و محصول خوبی تولید شــده باشــد، 
افراد می توانند برای ورود به کمیته ســرمایه گذاری جوانه 
اقدام کنند. در واقع فیوژن فاینال شــکل می گیرد که برای 

جذب سرمایه است. 

فیوژن به نظرتان چه مزیت هایی دارد؟
کاظمی:  اولین مزیت فيوژن این است که فرصت ها از سمت 
جوانه ارائه می شود. در نتیجه خیلی از بچه هایی که ایده ای 
ندارند می توانند از این فرصت ها استفاده کنند. در گام بعدی 
چون ایــن رویداد بلندمدت اســت، افــراد و تیم ها بر اســاس 
استیج هایی که ورود پیدا می کنند، در کنار بهترین اساتید قرار 
می گیرند و آموزش های الزم را فرا می گیرند. در نتیجه مثل یک 
فرایند شــتابدهی تمامی آموزش های مورد نیاز به افراد ارائه 
می شود. همچنین از مدیران محصول، بخش های حقوقی و 
مالی هم منتورهای بسیار خوبی در کنار تیم ها حضور دارند 
و می توانند تجربیات خود را بــه افراد منتقل کنند. به خاطر 
تجربه این منتورها، افراد می تواننــد بیزینس مدل بهتری را 
طراحی کرده و تصمیم های بهتری بگیرند. این اتفاق هم خیلی 
کم در رویدادهــا افتاده و فکر می کنیم خیلی مهم اســت که 
تیم ها در یک بازه زمانی مشخص در کنار منتور خود باشند و 

بتوانند این مسیر را در کنار هم پیش ببرند. 

در این رویداد چه امکاناتی را برای تیم ها در 
نظر گرفته اید؟

افشار:  گرنتی که به تیم ها داده می شود، به صورت بالعوض 
است و تیم ها پس از آن می توانند 
وارد کمیته سرمایه گذاری جوانه 
شــوند و اقدام به جذب ســرمایه 
برای ادامه مسیر کنند. ما سعی 
کردیــم تمامــی نیازمندی هــای 
تیم هــا مثــل فضــای اســتقرار، 
زیرســاخت، دوره های آموزشــی 
و منتورهای اختصاصی را فراهم 
کنیــم. همان طــور کــه می دانیــد 
تیم  ساختن کار راحتی نیست. 
برای اینکه افراد شناخت بهتری 
از هــم پیــدا کننــد و ســاختارها 
را بشناســند، مــا برنامه هــای 
عملیاتــی را به ویــژه در فیــوژن 

استارت در نظر گرفته ایم. 

هدف اصلی تان از برگزاری این رویداد چه 
بود؟

کاظمی:  یکــی از دالیل برگزاری مشــترک این رویداد توســط 
جوانه و دیوار این است که خیلی وقت ها رویدادهایی که در 
قالب تیم سازی در اکوسیستم نیاز است، برگزار نمی شود. در 
واقع نیاز است حال و هوای کارآفرینی و انگیزه دادن به افراد 
بیشتر شود. یکی از اهداف اصلی ما همین مسئله بود. عالوه 
بر این تیم ها به راحتی می توانند به کمیته سرمایه گذاری برای 

جذب سرمایه وارد شوند. 

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
افشار:  مخاطبان اصلی این رویداد افراد فنی، برنامه نویس ها، 
مدیــران محصــول، توســعه دهندگان کســب وکار، طراحان 
تجربه کاربری و دیزاین هستند. ولی برای ما خیلی مهم است 
تیمی که تشکیل می شود بتواند محصول اولیه خود را تولید 
کند و حتماً نگاه کسب وکاری هم داشته باشــد. این رویداد 
می تواند طیف وسیعی از مخاطبان را داشته باشد، ولی برای 
ما مهم اســت که افراد حداقل تجربه اولیه را داشته باشند. 
به همین خاطر این فرایند پذیرش نیاز به بررســی از ســمت 
ما دارد تا احرازی درباره توانمندی صورت بگیــرد و بعد از آن 

پذیرش می شوند. 

 هزینه آن برای افراد و تیم  ها چقدر است؟
کاظمی:  رویداد به صورت رایگان برگزار می شــود و هزینه ای 
نمی گیریم؛ ولــی افــراد بــرای ورود ارزیابــی می شــوند. تاریخ 
ثبت نام هم تا ۲۷ مرداد است و از ۱۲ شهریور مرحله اول آن 
شروع می شود. برای جزئیات بیشتر و ثبت نام هم دوستان 

می توانند از event.javane.vc/Fusion استفاده کنند. 

 مخاطبان اصلی این 
رویداد افراد فنی، 
برنامه نویس ها، 

مدیران محصول، 
توسعه دهندگان 

کسب وکار، طراحان 
تجربه کاربری و دیزاین 

نجمه نوذرهستند
متخصص بانکداری دیجیتال

najmehnozar
@yahoo
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لجستيک
L O G I S T I C

 فدکس یکشنبه را از تقویم 
کاری خود حذف می کند

شرایط در حال 
تغییر

فدرال اکســپرس فدکــس در حــال انجام 
اقداماتی بــرای کاهش تحویل یکشــنبه 
در بخش های خاصــی از ایــاالت متحده 

است.
فــدرال اکســپرس مســتقر در ممفیس، 
در بیانیــه ای کــه بــه طــور مــداوم در حال 
ارزیابــی فرصت هــا بــرای بهینه ســازی 
عملیات شــبکه بر اســاس شــرایط بــازار 
و نیازهــای مشــتری اســت، اعــالم کــرد: 
»بــا تغییــر شــرایط اقتصــادی، در حــال 
انجــام تنظیمــات عملیاتــی بــرای تعلیق 
خدمات تحویل یکشــنبه 
بازارهــای  از  برخــی  در 
دورافتــاده  و  روســتایی 
کم تراکــم، از دوشــنبه )۱5 
اوت( هســتیم.« فــدرال 
اکســپرس، ارائه دهنــده 
لجســتیکی  خدمــات 
کاالی  حمل ونقــل  و 
جهانی اســت کــه در ابتدا 
برنامه هــای خــود را بــرای 
تحویل منــازل در هفــت روز هفتــه، برای 
اکثــر مناطق ایــاالت متحــده، در مــاه می  
۲۰۱۹ اعالم کرد که در ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی 
شد. در آن زمان این خبر چندان تعجب 
آور نبود، زیرا فدرال اکسپرس قبالً هفت 
روز در هفتــه در فصــل اوج تعطیــالت، 
کاالها را تحویل داده بود. تحلیلگر مورگان 
استنلی، در یادداشتی نوشت که حرکت 
فدرال اکسپرس به تحویل هفت روزه در 
هفته در ژانویه ۲۰۲۰ پس از قرنطینه های 
کووید ســرعت گرفت تا بتواند با افزایش 
بی ســابقه تحویل ها مقابلــه کند. بــا این 
حال، طبق گزارش ها، معرفی سریع تحویل 
یکشنبه نیز تقاضاهای ســنگینی را برای 
فدکــس و پیمانــکاران آن ایجــاد کــرد کــه 
می توان تغییر شرایط اقتصادی را محرک 
اصلی این تصمیم دانســت. این تصمیم 
همچنین بــه گزارش های رســانه ای مبنی 
بــر نارضایتــی پیمانــکاران کــه تا حــدی به 
تحویل یکشنبه مربوط می شد، ربط دارد. 
ایــن تحلیلگــر اضافه کــرد که ایــن حرکت 
فدرال اکســپرس بــه چند دلیــل مختلف 
شــگفت انگیز بــود، از جملــه گســترش 
بی وقفه خدمات و پیامدهای رقابتی. زیرا 
فدکس سرویس یکشنبه را به عنوان یک 
مزیت رقابتی نسبت به USPS تلقی کرده 
 USPS بود، در حالی که آمازون لجستیک و

به ارائه هفت روز هفته ادامه می دهند.

NEWSخبر

فضای صنعت لجستیک در ایران شبیه به جزایری است 
که هیچ ارتباط و یکپارچگی بین آن ها وجود ندارد و به همین 
دلیل نیــز بهینــه عمــل نمی کنند! حســن دوســت حقی، 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل سراسری کاالی شتابان شمال 
)همکار گروه سولیکو-کاله( این را می گوید و  معتقد است 
عملیات لجستیکی کشور بهتر است توسط یک وزارتخانه 
به صورت یکپارچه و هماهنگ با سایر بخش ها، مدیریت و 
راهبری شود، نه اینکه بخش های مختلف مانند جزایر عمل 
کنند و هر بخش کار خودش را کرده و ساز خودش را بنوازد!  
دوست حقی، یکپارچگی میان بخش های مختلف صنعت 
لجستیک را فرصتی تلقی می کند تا با استفاده از آن بتوان 

روزی را به عنوان روز ملی لجستیک در ایران ثبت کرد. 

چرا در کسب و کارهای بزرگ، لجستیک 
اهمیت زیادی دارد؟

لجســتیک محور اســتراتژیک توســعه اقتصادی کشــور 
است. اگر GDP و GNP کشور را بررسی کنیم، لجستیک 
بین ۸ تا ۱۰ درصد از GDP کشور را تشکیل می دهد. پشت 
هر کاالیی یک عملیات لجستیکی نهفته است. از مزرعه 
تا مصرف کننده، کلی حلقه های مختلف لجستیکی قرار 
گرفته که بسته به آن کسب و کار ممکن است حلقه ها کم و 
زیاد شوند، اما فعالیت های لجستیکی جزء جدایی ناپذیر 

کسب و کارها هستند.

با اینکه در حال حاضر حدود 400 هزار نفر 
در کشور مشــغول عملیات لجستیکی هستند، آیا 
شــرکت بزرگ بین المللی لجســتیکی در ایران وجود 

دارد؟
خیر. متأســفانه شــرکت بزرگ بین المللــی در ایــران نداریم، 
زیرا از مفهوم لجســتیک به درســتی استفاده نشــده است. 
برای داشتن چنین شرکتی باید گردش مالی نزدیک به چهار 
میلیارد دالر داشته باشیم. شاید به همین دلیل است که ما 
در کشور، شرکت بین المللی بزرگ لجستیکی به معنای واقعی 
نداریم. با اینکه شرکت شتابان شــمال، در نوع خود شرکت 
بزرگ لجستیکی محســوب می شــود، اما وقتی شرکت های 
بزرگ دنیا در کشورهای مختلف را مرور می کنیم، می بینیم در 
بین شرکت های بزرگ، حداقل پنج شرکت خدمات لجستیکی 
ارائــه می دهند. به عنــوان مثال، قــدرت آمــازون و والمارت به 
لجستیک شان است. در حالی که در ایران، از میان شرکت های 
بزرگ، هیچ یک شــرکت لجستیکی نیســتند. در کشورهای 
دیگر، از همــان ابتــدا لجســتیک را تقســیم بندی کرده اند و 
نهادهای کشاورزی و محصوالت کشاورزی توسط یک سازمان 
تصمیم گیر اداره می شــوند. در حالی که در ایــران برای حمل 
گوشت، یک سازمان تصمیم می گیرد و برای حمل کاالهای 
اساسی، یک سازمان و برای کارهای مختلف لجستیکی هر 
بخش در دست یک ســازمان قرار دارد و با چندین وزارتخانه 

سروکار خواهیم داشت.

در دنیا استانداردی برای انجام سرویس لجستیک تعریف 
می شود و بیزینس به شکل سرویس محور اداره می شود و یک 
وزارتخانه عملیات لجستیکی کشور را مدیریت می کند. به 
عنوان مثال، استاندارد غذا و دارو تعیین می کند که بر مبنای 
چه استانداردی شرکت های لجســتیکی اجازه حمل دارو را 
دارند. اما وظیفــه ای برای حمل و نقــل آن بر عهده نــدارد. اما 
این سازمان وظیفه ای برای حمل و نقل آن بر عهده نمی گیرد و 
دخالتی در این امر ندارد. ما این فرهنگ را از ابتدا در مملکت 
خــود نداشــته ایم. نتیجــه اش ایــن می شــود کــه بخش های 
مختلف لجستیک مانند جزایر عمل می کنند و وقتی یکپارچه 
نیستند، بهینه نیز نمی شوند. این فضای صنعت لجستیک 

در ایران است. جزایری که بهینه عمل نمی کنند!

چرا لجستیک ایران، بهره ور نیست؟
در ایران بخشی از این لجستیک را در راهداری، بخشی را در 
حمل و نقل و بخش دیگر را در پخش می بینیم و تکه تکه کردن 
و یکپارچه نبودن آن باعث می شود لجستیک ما لجستیک 
بهره ور و چابکی نباشد. نتیجه این سیاست گذاری این است 
که ما در حال حاضر در ایران شرکت لجستیکی بین المللی 
به معنای واقعــی نداریم، چون در هــر صنعت که نگاه کنیم  
لیدرهایــی در بــازار داریــم ولی مثــالً در صنعــت حمل و نقل 
جاده ای هیچ شرکتی نیست که یک درصد از سهم بازار ایران 

را در اختیار داشته باشد.

گفت و گو با حسن دوست حقی، مدیرعامل شرکت لجستیکی شتابان شمال؛ او می گوید اگر 
کسب و کارهای دانش بنیان نیاز صنعت را شناسایی کنند، از ابزارهای فناورانه آنها استقبال خواهد 

شد؛ از نظر او آن طور که باید به این صنعت »سرمایه  و فناوری« تزریق نشده است

دو غایب بزرگ لجستیک ملیکا نظری

melikanazari1919
@gmail.com

I N T E R V I E W

   عکس:  امیر جدیدی
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لجستيک
L O G I S T I C

پهپادهای آمازون اواخر 2022 آماده ارسال کاال می شوند

شبیه به داستان های علمی - تخیلی

REPORTگزارش

 شرکت آمازون اعالم کرده است مشتریان 
در الکفــورد )شــمال کالیفرنیــا(، از اولین 
افرادی هســتند که مرســوله های پســتی خود را از 
طریق پهپــاد دریافــت می کنند. این شــرکت برای 
اولین بار آماده می شــود تا ارسال هوایی به مردم را 
راه انــدازی کنــد. ســرویس جدیــد ایــن غــول 
خرده فروشی آنالین که به پرایم ایر معروف است، 
اواخر امســال در دســترس ســاکنان الکفــورد قرار 
خواهــد گرفــت و در انتظــار مجــوز نهایــی از اداره 
هوانوردی فدرال ایاالت متحــده امریکا و مقامات 

محلی است.

 ایــن یک نقطــه عطف بــزرگ برای پــروژه 
تحویل پهپادهای تحویل بار آمازون است 
که تقریباً ۱۰ سال روی ساخت آن کار شده است. 
ایــن شــرکت اذعــان کــرده اســت: وعــده ســاخت 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین، اغلب شــبیه یک 
داستان علمی - تخیلی احســاس می شود و برای 
اینکه به واقعیت بپیوندد، تقریباً یک دهه تالش 

شده است.

 آمازون در توضیح نحوه عملکرد پرایم ایر 
گفت: »مشــتریان می توانند اقالم واجد 
شــرایط پرایــم ایــر را در ســایت شــرکت آمــازون 
جســت و جو کنند، ســفارش خــود را ثبــت کنند و 
ســپس بــا یــک ردیــاب وضعیــت، زمــان تحویــل 
تخمینی برای کاالی خود را دریافت کنند.« برای این 
تحویل، پهپاد به محل تحویل تعیین شــده پرواز 
می کند، در حیاط خلوت مشتری فرود می آید و در 
ارتفــاع ایمن شــناور می مانــد و در آخر بســته را با 
خیال راحت در قسمتی امن آزاد می کند و به ارتفاع 

باز می گردد.

 این نوع پهپادها می توانند فراتر از خط دید 
پــرواز کننــد، بــه ایــن معنــا کــه نیــازی به 
مشاهده گر بصری ندارند. آن ها قادرند هواپیماها و 
موانع دیگر مانند انسان و حیوانات خانگی را حس 
و از آنها اجتناب کنند. آمازون گفته هدف این است 
که مشــتریان بتواننــد اقــالم خــود را کمتــر از یک 

ساعت با خیال راحت دریافت کنند.

 تحویــل پهپادهای آمــازون مــدت زیادی 

اســت کــه در راه انــد. جــف بــزوس، بنیان گــذار و 
مدیرعامل سابق آمازون برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ 
اعالم کرد که این شرکت در حال آزمایش تحویل به 
وسیله پهپاد است و هدف آن تحویل کاال ظرف ۳۰ 

دقیقه یا کمتر از آن است. 

 از آن زمان، موانع زیادی سد راه شروع به 
کار ایــن پروژه شــد. گــزارش بلومبــرگ در 
اوایل ســال جاری برنامه ای را بــا چالش های فنی، 

گردش مالی باال و نگرانی های ایمنی 
تشریح کرد. بلومبرگ گزارش داد که 
این شرکت بیش از دو میلیارد دالر 
)۱.۹ میلیــارد یــورو( بــرای ایــن پروژه 

هزینه کرده است.

 آمازون گفته است برنامه 
آزمایشــی ســرویس پرایم 
ایر، هنوز با یکســری موانــع قانونی 
مواجه است، اما انتظار دارد تا پایان 
۲۰۲۲ ایــن ســرویس، هــزاران آیتــم 

مختلف را به صورت مستقیم به دست مشتریان 
برساند. شهر الکفورد  بیش از ۳5۰۰ نفر جمعیت 
دارد و قرار است مشتری  ها درباره سرویس پرایم ایر 

بازخورد بدهند.

 ســاکنان این شــهر در کالیفرنیا به زودی 
می توانند اشــتراک ارســال با پهپــاد را به 
صورت رایــگان دریافــت کنند. ســپس اقالمی که 
ارســال آنها با پهپــاد امکان  پذیر اســت بــرای آنها 
مشخص می شود. هدف آمازون حمل کاالهایی با 
حداکثر وزن پنج پوند )کمی بیشتر از دو کیلوگرم( 
است که ممکن است خیلی کم به نظر برسد، اما 
۸5 درصد ارسال های این غول خرده فروشی آنالین 
در همین وزن است. آمازون قصد دارد این سرویس 
را به تدریج در مقیاس گسترده  تر پیاده سازی کند و 
پاسخگوی نیازهای مشتری در حوزه های دیگر هم 

باشد.
پیــش از ایــن، چندیــن برنامــه آزمایشــی ویــژه 
از شــرکت هایی ماننــد والمــارت، یونایتــد پارســل 
سرویس و فدکس کورپ، برای نخســتین بار اجرا 
شد اما آمازون اولین بار است سفارش های عمومی 

را با پهپاد تحویل می دهد.

در کشور ما با این حجم از بازار حمل و نقل، فقط 5۷ شرکت 
داریم که باالی ۱۰۰ تریلر دارند. این عدد خیلی کوچک است. 
کشــور ما در شــاهراه لجســتیکی قرار گرفته و ۴5۰۰ شرکت 
حمل نیــز در آن فعال اند امــا فقط 5۷ شــرکت، مجوز حمل 
سراسری با بیش از صد دستگاه مالکیتی دارند. حتی به دلیل 
نامشخص بودن اندازه شرکت ها، رتبه بندی برای شرکت های 
حمل و نقل صــورت نگرفته اســت. بنابرایــن در هــر مزایده و 
مناقصه، هر شرکت با هر شرایطی می تواند شرکت کند. این 

نشان می دهد این بیزینس به درستی طراحی نشده است.

لجســتیک در اقتصــاد نــوآوری در چــه 
جایگاهی قرار می گیرد؟

 آمارها نشــان می دهد بین 5 تا ۱۰ درصد از قیمت تمام شده 
همه کاالها صرف هزینه های لجستیکی می شود. تقریباً تمام 
شرکت های نوآور برای اینکه کاالیی را به دست مصرف کننده 
برســانند، نیــاز بــه لجســتیک قــوی دارنــد. در ایــران حتــی 
کسب و کارهای بزرگ اینترنتی نیز خدمات لجستیکی قوی 

در اختیار ندارند. 
در دنیــا یــک کاال را می تــوان بــر اســاس۲۰ مــدل ســرویس 
لجستیکی به دست مشتری رساند. در حالی که در ایران این 
مدل ها بعضاً تعریف نشــده. شــما در ایران نمی توانید یک 
پالت محصول را از جنوب کشور به شمال کشور برسانید. زیرا 
در ایران فقط سرویس فول تراک وجود دارد. سرویس لست 
اند تراک وجود ندارد. این موضوع در دنیا سال هاســت حل 
شــده اما در ایران هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. دلیلش 
هم این اســت که مــا در ایران تفکر بیزینســی نداشــته ایم و 
شرکت های لجستیکی که در ایران تأسیس شده اند، به خاطر 
یک مجموعه بزرگ تأسیس شده اند که بار آن شرکت را حمل 
کنند. حتی هدف از تأسیس اکثر شرکت هایی که مجوز حمل 
دارند به خاطر ماهیت لجستیکی آنان نبوده، بلکه به خاطر 

حمل کاالیی شرکتی بوده است.

چطور می شود یک صنعت که سهم ۱۰ درصدی 
از تولید ناخالص ملی کشــور دارد، چنین وضعیتی داشــته 

باشد؟  
دقیقــاً این ســؤال مطــرح اســت و این نشــان می دهــد مدل 

کسب و کار در صنعت لجستیک مشکل دارد.

اکنــون شــرکت های نــوآور لجســتیکی 
جدیــدی بــا رشــد کســب و کارهای اینترنتــی شــکل 
گرفته اند. آیا این شرکت ها نمی توانند نقشی در این 

خصوص ایفا کنند؟
این شرکت ها اکثراً سرویس های دورتادور ارائه می دهند و از 
لحاظ سهم بزرگی که لجستیک در ایران دارد، این شرکت ها 
به دلیل تــازه تأســیس بــودن، در مجمــوع همه با هــم، ۰/5 
درصد از ســهم بازار را هــم ندارند. دلیلش هم این اســت که 
در صنعت لجســتیک نمی توان تنها با یک ابــزار و نرم افزار 
و یک اپلیکیشن کسب و کار راه انداخت. لجستیک نیاز به 
سرمایه گذاری ســنگین دارد در کنار فناوری. دو مؤلفه با هم 
تشکیل یک کســب و کار صحیح می دهند. اگر یک شرکت 
بخواهد یک ســرویس دورتادور درســت ارائــه دهد، حداقل 
باید ۱۰۰۰ دستگاه ناوگان در اختیار داشته باشد که حداقل 

۳۰ درصد از این ناوگان باید تحت مالکیت شرکت باشد. 

تجربه کشورهای دیگر در زمینه لجستیک 
کسب و کارهای بزرگ چیست؟

کســب و کارهای بــزرگ دنیا عــالوه بــر مغزافــزار، امکانــات و 
زیرســاخت های لجســتیکی نیز در اختیــار دارنــد. در واقع 
مغزافــزار کســب و کار باعــث شــده نرم افــزار و ســخت افزار 
اپلیکیشــن بهینه عمل کند. هر دوی این ها باعث می شود 
شرکت بتواند سرویس خوبی نیز ارائه دهد. ۱۰ درصد ارزش 
آن شــرکت به خاطر ســخت افزارش اســتف ولــی ۹۰ درصد 
متعلق به دانش و هوشی است که پشت آن سیستم نهفته 

و الزم و ملزوم یکدیگرند.

در ایران چگونه می توان زمینه های تأســیس یک   
شرکت لجستیک بین المللی را ایجاد کرد؟

در ایــران اگر بخواهیم یک شــرکت بزرگ بین المللی داشــته 
باشــیم باید در شــرایط رقابت صحیح با دنیا قرار بگیریم که 
البته این امر تقریباً غیرممکن است. به عنوان مثال، قیمت 
خودرو در ایران حداقل سه برابر کشوهای دیگر است و از لحاظ 
کیفیت، هزینه های نگهداری و زیرساخت های جاده ای نیز با 
آن ها قابل قیاس نیست. ما برای حضور در مناقصات نیاز به 
ســرمایه گذاری ســه برابری داریم اما باید قیمت های مشابه 
شرکت های بین المللی را پیشنهاد دهیم. بنابراین در این بازار 
رقابتی شانسی برای حضور نداریم. این موضوعی است که 
لجستیک را کمی محدود می کند و به ندرت می توانیم شانس 
حضور در کنار شرکت های بزرگ بین المللی را داشته باشیم. 

به هر حال برای ایجاد تغییر باید از یک جا 
شــروع کرد. به نظر شــما این قســمت کجــا می تواند 

باشد؟
شــرکت های لجســتیکی در کشــور، متأســفانه از دو طــرف 
افتاده اند؛ یا کامالً سنتی هستند یا کامالً به روز. در حالی که 
اگر تفکر حد وسط مابین شرکت هایی که می خواهند سنتی 
کار کنند و آن ها که می خواهند به روز عمل کنند، وجود نداشته 
باشــد، موفق نخواهیم بود. این دغدغه ای است که من دارم. 
زیرا لجستیک صنعتی است که سرمایه گذارها و تکنولوژی 
با هــم هم افزایــی ایجــاد می کننــد، امــا هیچ کــدام به تنهایی 

نمی توانند کار را به درستی پیش ببرند.
باید بتوانیم با هم همزبان تر شویم، برداشت صحیح نسبت به 
این کسب و کار داشته باشیم و از قدرت یکدیگر استفاده کنیم. 
این سیاست در صنعت بسیار ضعیف است و حتی می توان 

گفت دیده نمی شود.

شرکت های دانش بنیان در این زمینه چه 
کمکی می توانند بکنند؟

شــرکت های دانش بنیــان از فضــای واقعــی صنعــت فاصله 
زیادی دارند و با تفکری که بر فضای فکری آنان حاکم است، 
نمی توانند بــه صنعــت ورود کنند و موفــق باشــند. از طرفی 
شرکت های لجســتیکی نیز بیشتر ســنتی عمل می کنند و 
فاصله بین این دو باعث می شود صنعت لجستیک نتواند 

آن طور که باید سر جای صحیح خود قرار گیرد.

اگر لجستیک ســنتی و فناوری هم افزایی 
پیدا کنند، چه اتفاقی حاصل می شود؟

 این موضوع را با مثالی از شرکت شتابان شمال بازگو می کنم. 
در ناوگان این شرکت حدود ۲5۰۰ ماشین فعال اند که حدود 
۷۰ درصد از این ناوگان، تحت مالکیت شرکت و مابقی تحت 
اجاره و قــرارداد ماســت. ما بــرای اینکه بتوانیم زنجیره ســرد 
)کلدچین( را حفظ کنیم، همه خودروها را مجهز به سیستم 
GPS کرده ایــم و روشــن و خامــوش بــودن سیســتم برودتــی 
یخچال ها تحت کنترل GPS است و همه خودروها مجهز به 
سنسور دما و تحت کنترل هستند. استفاده از این فناوری، 
شرکت ما را بسیار قدرتمند کرده و می توانیم ادعا کنیم بین ۸۰ 
تا ۹۰ درصد دمای کل زنجیره که در اختیار ماست، حفظ شده 
و این امر در کیفیت محصولی که حمل و برای مصرف کننده 
توزیع می شود، تأثیر زیادی دارد؛ زیرا محصولی که در کارخانه 
تحت استاندارد دمایی مشخص تولید شده، در سطح ایران 
با همان اســتاندارد نیز توزیع می شــود. این مسئله تا جایی 
برای شــرکت ما اهمیت دارد که به خاطر استفاده صحیح از 
این ابزار، عملکرد پرسنل شرکت سنجیده می شود. استفاده 
از این فناوری، ابزاری اســت که ۱۰ ســال پیش وجود نداشته 
اما بر اســاس دغدغــه ای که شــرکت های لجســتیکی حمل 
یخچالی داشته اند این ابزار نیز تولید شده و سرویس بهتری 
نیز بر اســاس این ابــزار فناورانه ارائه می شــود. افــرادی که در 
شرکت های دانش بنیان کار می کنند، اگر بتوانند دغدغه های 
واقعی صنعت را شناسایی کنند و بر اساس آن به ما ابزارهایی 

ارائه دهند، قطعاً ما استفاده خواهیم کرد. 

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com
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درباره آن ماری سوئینی 

قدرتمند در  دنیای 
بازی و فیلم

 آن ماری سوئینی، عضو ارشد 
هیئت مدیــره شــرکت لگــو و 
عضو هیئت مدیره نتفلیکس اســت. او 
۱۹۵۷ در کینگســتون  ۴ نوامبــر  در 

نیویورک به دنیا آمد.

 او دانش آمــوز باهوش و موفقی 
مــدرک  بــا  توانســت  و  بــود 
لیسانس از کالج نیوراشل فارغ التحصیل 
شود و پس از آن مدرک کارشناسی ارشد 
در رشــته آموزش را اخذ کــرد و بالفاصله 
وارد شرکت وایاکام شد و کارش را در یکی 
از شــرکت های بزرگ رســانه آوانــگارد در 
بخش توسعه بین الملل آغاز کرد و بیش 
از ۱۲ ســال در آن شــرکت بود. پس از آن 
سه سال در شبکه فاکس بود و بعد وارد 

دیزنی شد. 

 درخشــش آن ســوئینی باعث 
شــد نامش بــه عنــوان یکــی از 
افــراد مطــرح شــرکت دیزنی در سراســر 
جهان شنیده شود. حضور او در دیزنی 

بیش از ۱۸ سال طول کشید.

از  یکــی  مدیریــت  بــا  او   
شبکه های دیزنی آغاز کرد و در 
ُــه ســال مدیــر گــروه اصلــی  نهایــت ن
طــول  در  بــود.  دیزنــی  رســانه های 
فعالیتــش توانســت بزرگ ترین شــبکه 
کابلــی دنیــا را تأســیس کند کــه تاکنون 

پیشرفت فوق العاده ای داشته است.

 کیفیت مدیریت آن ســوئینی 
چنان درخشــان بود کــه بعد از 
خــروج از دیزنــی، بــه عنــوان مــدرس 
مدیریت در UCLA و هاروارد مشــغول 
به تدریس فنون مدیریت شد. او پس از 

۳۴ ســال فعالیــت تصمیــم 
گرفت بــه صورت مســتقل 

محتواهــای  تولیــد  بــه 
ســینمایی بپردازد که در 
این بخش نیز موفق بود.

 او بارها به عنوان 
شــاغل  مــادر 

قدرتمند در دنیا معرفی شده 
و ســی و چهارمین زن 

قدرتمنــد جهــان در 
سال ۲۰۱۴ شناخته 

شده است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با مژده بابادی، خالق برند مژده سرامیک؛ او می گوید 
راه اندازی کسب و کار شخصی نگاه بلندمدت و صبوری می طلبد

در تالش 
برای خلق ارزش

سفالگری و سرامیک سازی از هنرهای باستانی و قدیمی 
ایرانیان است و محصوالت و ظرف های سرامیکی همیشه 
سهمی از سبد وسایل خانگی ایرانیان دارد. اما چند سالی 
است که استقبال بیشتری از تولیدات سفالی و سرامیکی 
رخ داده و این استقبال را مدیون نوآوری کسانی هستیم که 
طی سالیان اخیر به این صنعت ورود کرده اند. مژده بابادی 
یکی از کسانی است که با تجربه ها و آموزش هایی که دیده، 

در نهایت سرامیک سازی را برای خلق یک کسب و کار 
شخصی انتخاب کرده و بنا به گفته او، با استقبال مخاطبان 

نیز مواجه شده است. او متولد سال ۱۳۶۵ است و در 
مقطع کارشناسی رشته مجسمه سازی دانشگاه فردوسی 

مشهد خوانده و کارشناسی ارشدش را در رشته گرافیک 
از دانشگاه هنر تهران اخذ کرده است. بابادی حدود پنج 
سال در شرکت های تبلیغاتی به عنوان طراح و گرافیست 
فعالیت کرده و سپس برای ادامه تحصیل به رم رفته تا در 

رشته نقاشی از دانشگاه هنرهای زیبای رم مدرک کارشناسی 
ارشد دریافت کند. این مسیر زندگی و تحصیل و کار در ایران 
و ایتالیا باعث شد تصمیم بگیرد زندگی کارمندی را رها کرده 

و یک کسب و کار شخصی که با روحیاتش سازگار باشد، 
راه اندازی کند و این چنین مژده سرامیک کار خود را آغاز کرد.

چگونه مژده سرامیک را راه اندازی کردید؟
همســر مــن کارگاه مجسمه ســازی دارد و من نیــز در مقطع 
کارشناسی مجسمه سازی خوانده بودم. اما با بررسی هایی 
که انجام دادم متوجه شــدم بازار کار مجسمه ســازی بسیار 
پیچیده است و شاید در این مسیر همه توانایی های من نیز 
کاربرد نداشته باشد. در این مسیر به سرامیک سازی رسیدم؛ 
هنری که هم عالقه شخصی ام بود و هم بازار بهتری داشت 
و هم می شد از توانایی های نقاشی و گرافیک در آن استفاده 
کرد. تحقیقاتم را برای متریال اولیــه و مهارت های مورد نیاز 
آغاز کردم و طرح ابتدایی کســب و کار را نوشتم و کسب و کار 
مژده سرامیک را آغاز کردم. من کاسه و سینی و ماگ و گلدان 
و فنجان و یکسری ظروف برای حیوانات خانگی می سازم که 

هرکدام نقاشی ها و طرح های اختصاصی دارند.

چه زمانــی کار را شــروع کردید  و ســرمایه 
اولیه کار چه میزان بود؟ چگونه تأمین سرمایه کردید؟

یک ســال و نیم پیــش کارم را آغــاز کــردم و در همــان مرحله 
بررسی فهمیدم که برخی از مهارت های این کار را بلد نیستم، 
ولی با توجه به اینکه دوستان هنرمند زیادی در طول تحصیل 
پیدا کرده بودم، توانســتم این مهارت هــا را از آنان فرابگیرم و 
کمی در کنارشان تجربه کنم. زمینه هنری داشتم و سرعتم در 
فراگیری بیشتر شد. ترکیب دانسته های قبل و چند مهارتی 
که آموخته بودم، باعث شــد محصوالتی تولیــد می کنم که 

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

I N T E R V I E W
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تفاوت هایی با ســایر محصوالت بازار دارد. در ابتدا ســرمایه 
زیادی نداشتم، اما وجود کارگاه همسرم باعث شد من نگران 
مکان و فضایی که قرار است محصوالت را در آن تولید کنم، 
نباشــم. بزرگ ترین هزینه تولید ســفال و ســرامیک هزینه 

مــکان و کــوره پخــت محصوالت اســت کــه من 
حدود ۳۰ میلیون تومان برای تهیه کوره و قالب ها 
هزینه کردم. بخشی از این هزینه از درآمد روزهای 
کارمندی و کارهای پروژه ای گرافیک تأمین شد و 

بخشی هم کمک خانواده بود. 

چه شــد که این کســب و کار را 
انتخاب کردید؟

در درجه اول خودم را در این کســب و کار کشــف 
کردم. مــن به مجسمه ســازی عالقه داشــتم اما 

به دلیل اینکــه گرافیک بــازار کار و درآمد بهتری داشــت، به 
سمت گرافیک رفتم، اما با زندگی کارمندی خوشحال نبودم. 
اگرچه زندگی کارمندی ثبات درآمد و خیال راحت به ارمغان 
می آورد، اما خلق آزادانه محصــوالت و برنامه ریزی آزادانه تر 
هدیه کسب و کار شخصی است و تأکید می کنم من اینها را 
به عنوان برتری یک سبک زندگی به سبک دیگر نام نمی برم، 
اینها صرفاً روش هایی برای امرار معاش اســت. کســب و کار 
شــخصی صبــوری زیــادی می طلبــد. ترکیــب عالقــه من به 
عالوه امکاناتی که داشتم و استقبالی که اخیراً از محصوالت 
سفارشی سفال اتفاق افتاده، باعث شــد سرامیک سازی را 

انتخاب کنم.

مزیت رقابتی خود را چه چیزی می دانید؟
این روزها بازار ســرامیک بســیار گســترده  و متنوع اســت و 
من با اینکه از ابتدا به دنبال نوآوری بودم، اوایل کار همیشه 
با نمونه های مختلفی که شــبیه کار من بود مواجه می شده 
و گاهــی ناامیــد می شــدم؛ امــا بــاز ادامــه دادم. نــوآوری در 
کسب و کارهای هنری که محصوالت خود را در بازار عمومی 
می فروشند، در حقیقت پس از تسلط به بازار و ارائه مستمر 
محصوالت در بــازار رخ می دهد و در اغلــب مواقع نمی توان 
با شــناخت ناقص از کارهای رقبا و در مجموعه های ابتدایی 
محصول خالقانه و نوآور ارائه داد. تاکنون ترکیب تجربیات و 
مهارت های قبلی من باعث شده طرح های من مورد استقبال 
برخی از مخاطبان کــه طرح های انتزاعی را می پســندد، قرار 

بگیرد. 

از بازار کار فــروش این محصوالت برایمان 
بگویید.

بازار سفال و سرامیک بسیار گسترده است و کسب وکارها 
در دو مسیر مختلف با هم رقابت می کنند؛ فروش حضوری 

و فروش آنالیــن. در فروش آنالین هزینــه تبلیغات و تولید 
محتوا بــرای همه کســب و کارها وجــود دارد، امــا در فروش 
حضــوری، وقتی یک هنرمند تــازه وارد بازار می شــود، باید 
بتوانــد گیفت شــاپ ها و کتابفروشــی ها را راضــی کننــد تا 
محصوالت او را در معرض نمایش قرار دهند و 
این فروشگاه ها به صورت امانی محصوالت را 
در معرض نمایش می گذارند و پس از سه ماه 
با کسر حدود ۴۰ درصد، فقط پول محصوالت 
فروش رفته را تسویه می کنند. این مدل فروش 
باعث می شود که برنامه ریزی سخت تر باشد، 
اما پس از شناخته شدن در بازار کم کم همین 
فروشــگاه ها محصــوالت را کالً می خرنــد یا به 
صورت سفارشــی پیش خریــد می کنند. پس 
الزم است اگر شخصی به سراغ این کسب و کار 
می آید، ایــن رونــد را در برنامه ریزی مالی خــود ببیند. من 
سعی دارم مستمر کار کنم تا بتوانم جایگاه خودم را در بازار 

تثبیت کنم و فروش خوبی داشته باشم.

چــه چشــم اندازی بــرای توســعه مــژده 
سرامیک دارید؟

دو چشم انداز مهم دارم؛ اولی در سطح کسب و کار خودم و 
بعدی در سطح فرهنگی. افزایش فروش و گسترش کارگاه 
به حدی کــه بتوانم همکاران هنرمند بیشــتری را در کارگاه 
داشته باشم تا بتوانیم در کنار هم عالوه بر همفکری و خلق 
محصوالت خاص تر، زندگی بهتری را تجربه کنیم و کارمان 
را در سراسر ایران گسترش دهیم. و چشم انداز دوم اینکه 
دوست دارم این گســتردگی به حدی برسد که کسب و کار 
شخصی در بین اطرافیانم و جامعه ارزش واقعی خود را پیدا 
کند و تفکری که باعث می شود هنرمندان برای امرار معاش 
به کارهای کارمندی و کم خالقیت راضی شوند، اصالح شود.

مشکالت رســیدن به این چشــم اندازها 
چیست؟

اولین مشکل روان نبودن جریان نقدینگی و مطمئن نبودن 
از میزان فروش است که  رشد کســب و کار را کند می کند و 
البته این  شــرایط برای همه کسب و کارهای هنری یکسان 

است.
مشکل بعدی جنگیدن با تفکر غالب جامعه مبنی بر این 
اســت که اگر فردی در دانشگاه های خوب تحصیل کرده و 
مدرک معتبری دارد، حتماً باید در یک ســازمان یا شرکت 
معتبر مشــغول شــود و بیمه کارمندی داشــته باشد و هر 
مسیری جز این، خطاســت. این رویکردها باعث می شود 
انرژی صاحبان کســب و کارها بــرای جنگیدن بــا این افکار 

هدر رود.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

نگاهی به مشکالت به ظاهر ساده ای که در اصل تبعیض جنسیتی 
به حساب می آیند

این سقف واقعاً شیشه ای است؟ 

REVIEWبررسی

»سقف شیشه ای«؛ این اصطالح سال های زیادی 
اســت که در محیط کار بــه گوش زنان آشناســت و 
صد البته واژه ی گویایی برای بیان مشکالت نیست 
و تنهــا نشــان از وجــود یک مشــکل سراســری اما 

نامرئی دارد.
بررسی مسیر شغلی زنان و مردان همسان و همتا 
در شرکت های یکسان و آمار بسیار نامتعادل زنان 
و مــردان در رده هــای بــاالی ســازمان، موجب شــد 
محققان این نام را برای مسئله عدم دسترسی زنان 
به مناصب باال در نظر بگیرند؛ اما نکته اینجاست 
کــه باوجــود اینکه ســقف شیشــه ای متشــکل از 
مشــکالت اجتماعــی و فرهنگــی و قانونی بســیار 
است، تنها باعث می شود زنان بی کفایت و ناتوان به 
نظر برسند و همین امر باعث تحکیم بیشتر نظریه 
ناتوانی زنان می شــود و فرصت نمایــش توانایی ها 
را از زنان دریغ می کند و ایــن چرخه معیوب قدرت 

می گیرد.
بنابراین در حالی که روند صعودی دلگرم کننده ای 
برای پیشرفت زنان وجود دارد، اما نسبت نامتعادل 
بیــن رهبــران زن و مــرد و همچنیــن فرصت هــای 
پیشرفت شغلی، هنوز موضوعی است که باید در 

محل کار امروزی مورد توجه قرار گیرد.

 درجه حرارت های مردانه محیط کار
اجازه دهیــد یــک روز عــادی در دفتــر کار 
خودم را توصیف کنم؛خورشــید با نــور دلپذیری از 
پنجره های دفتر می تابد، اما من در تالشی بیهوده 
برای گرم نگه داشتن خودم یک کت رسمی را دورم 
پیچیده ام و به لحن تمسخرآمیز آقایان همکار که 

مرا ضعیف می خوانند، گوش می کنم.
این تصویر تنها مشکل من در دفتر نیست، بلکه 
این پدیده فراگیر در بسیاری از شرکت های جهان 
وجــود دارد و آن را توطئــه دفتــر کار قطــب شــمال 
می نامنــد. یــک مطالعــه علمــی نشــان می دهــد 
کــه بیشــتر ســاختمان های اداری در کشــور های 
پیشــرفته، چندیــن دهــه اســت کــه بــرای تهویه و 
تنظیم دمای سرمایش و گرمایش از استانداردهای 
بدن یک مرد ۴۰ ساله استفاده می کنند. البته این 

اســتاندارد مناســب نیمی از جمعیت نیــروی کار 
است، در حالی که نیم دیگر نیروی کار زنان هستند و 
زنان نسبت به مردان سرعت متابولیسم پایین تری 
دارنــد و ایــن اســتاندارد اصــالً مناســب بــدن زنان 
نیست. به منظور پرداختن به تعصب جنسیتی 
در دمای آســایش، شــرکت ها باید فرمول جدیدی 
را پیاده سازی کنند که نسبت به میزان متابولیسم 

زنانه و مردانه کالیبره شده باشد.

 تبعیض آراستگی
این پدیده که به شکاف انتظار آراستگی نیز 
معروف است، هنجارهای اجتماعی تحمیل شده 
به زنان در مورد آراستگی و ظاهر است که به محیط 
کار نیز تسری پیداکرده و متأسفانه محدودیت های 
مالی و زمانی نیز به همراه می آورد. اخیراً یک مطالعه 
نشان داد که ظاهر، هم برای مردان و هم برای زنان، 
نقش کلیدی در پیشرفت شغلی و پتانسیل درآمد 
دارد و دور از واقع نیست که بسیاری از زنان و مردان 
از آراســتگی و مد برای ابراز وجود استفاده  کنند. با 
این حال، مشکل زمانی به وجود می آید که این امر 
به یک دســتور تبدیل می شــود و انتظار می رود که 
زنان به گونه ای آراسته تر به نظر برسند. از آنها انتظار 
می رود کــه اســتانداردهای زیبایــی ماننــد آرایش، 
داشــتن ناخن هــای مرتــب، پوشــیدن کفش هــای 
پاشنه بلند و غیره را رعایت کنند که عالوه بر ضربه 
بر عزت نفس زنان، فشــار زمانی و هزینه مالی نیز 

به همراه دارد. 
برای مردان، آراســتگی حرفه ای معمــوالً به معنای 
کوتاه کردن مو، ریش و لباس رسمی تجاری است، 
امــا فاکتورهــای آراســتگی در زنان بســیار بیشــتر، 
زمان برتر و پرهزینه تر اســت. در همیــن حال، برای 
بــرآورده کــردن انتظارات ســازمان زنــان، بایــد زمان 
قابل توجهی را صرف رژیم های زیبایی و روتین های 
آراســتگی کننــد. ایــن پدیــده را هزینــه آراســتگی 
می نامند کــه تحقیقات نشــان داده حتــی افرادی 
که به توانایی زنان برای رســیدن بــه مناصب باالی 
ســازمان ایمان دارند نیز معتقدند زنــان باید زمان 

بیشتری را صرف زیبایی و ظاهر کنند. 

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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شــرکت های خرده فروشــی مجبــور شــده اند قابلیت هــای 
دیجیتالی خود را با ســرعتی که قبالً تصور نمی شد، توسعه 
دهند. در حال حاضر بسیاری از آنها در مواجهه با بازگشت 
سرمایه گذاری به کانال های سنتی تر و بازگشت خریداران به 
رفتارهای پیش از همه گیری، با چالش بهینه سازی و اصالح 
ایــن قابلیت هــا مواجه اند. خبــر خوب این اســت کــه انتظار 
می رود سهم تجارت الکترونیک از کل خرده فروشی به رشد 

خود ادامه دهد. با این حال بسیاری از شرکت ها 
در ایجاد سودآوری تجارت الکترونیک با چالش 
روبه رو هستند. در مطالعه ای بین المللی در مورد 
تجارت الکترونیک که ایپسوس اخیراً در هفت 
بــازار از جمله اســترالیا انجام داد، بیــن بازیگران 
اصلی صنعت خرده فروشــی تقریبــاً اتفاق نظر 
وجــود داشــت کــه ماهیــت خرده فروشــی بــرای 
همیشه تغییر کرده است. اما در حالی که اکثریت 
پیش بینی می کننــد درآمد تجــارت الکترونیک 
در سال آینده باالتر باشــد، در مورد سود مرتبط 

خوش بینــی کمتــری وجــود دارد. احتمــال ســودآور نبــودن 
خرده فروشانی که فقط در تجارت الکترونیک فعال هستند، 
بیــش از دو برابر بیشــتر از کســانی اســت که فروشــگاه های 
فیزیکی نیز دارند )۲۰ درصد تا ۴۴ درصد( و آن ها تقریباً دو برابر 
بیشتر با چالش سرمایه گذاری های الزم برای بهبود سودآوری 

دست و پنجه نرم می کنند. )۳۹ درصد تا ۶۹ درصد(.
چــه چیــزی موجــب چالــش  در ســودآوری می شــود و 
خرده فروشان برای افزایش سودآوری تجارت الکترونیک باید 

چه تغییراتی ایجاد کنند؟

 مشکل »دیجیتالی شدن یک شبه«
یکی از مســائلی کــه بســیاری از خرده فروشــان بــا آن مواجه 
هستند، این است که همه گیری و فشــارهای رقابتی مربوط 
به آن، بسیاری را مجبور کرد تا یک شبه آنالین شوند یا عرضه 
آنالین خود را گسترش دهند، به این معنی که آنها این کار را 
به روش های کمتر بهینه انجام دادند. خدمات و فناوری های 
جدید به دلیل ماهیت ســریع پیاده ســازی ها لزوماً به شکل 

بهینه اجرا نشــدند و اکنون از منظر هزینــه و منابع ناکارآمد 
هســتند. در میــان بازیگــران اصلــی صنعت خرده فروشــی، 
۷۰ درصــد ایــن دیــدگاه را دارند. این ایــده در بین کســانی که 
در فضای تخصصی غیر از پوشــاک هســتند، رایج تر است. 
خرده فروشان با درآمد پایین تر نیز به احتمال زیاد موافق اند که 
تغییرات را به سرعت انجام داده اند، اما لزوماً عملکرد بهینه ای 
نداشته اند. در حال حاضر نیاز به تغییرات سریع، موجی از 
ابتکارات جدید را در شــرکت های خرده فروشــی 
ایجاد می کند. سیستم های پیاده سازی شده در 
چند سال اخیر با سیستم های قوی تر، کارآمدتر و 
مقرون به صرفه تر جایگزین شده اند. با این حال، 
چنین طرح هایــی اغلــب پرهزینه هســتند و بر 
سود تجارت الکترونیک فشار وارد می کنند، زیرا 

سرمایه گذاری در این برنامه ها باید جبران شود.

 اولویــت اصلــی؛ تجربــه مشــتری 
دیجیتال

وقتی ایپسوس پرسید که کدام حوزه های سرمایه گذاری برای 
افزایش سودآوری حیاتی تر هستند، تجربه مشتری دیجیتال 
و تجارت اومنی چنل در جایگاه های برتر قرار گرفتند )۵۰ درصد 
یا باالتر( و به دنبال آن نوســازی زنجیره تأمیــن )۴۳ درصد( و 
فناوری بازاریابی/ کسب درآمد از داده ها )۳۸ درصد( بودند.

تعجب آور نیســت، زیرا از اهمیت جذب مشــتری و کســب 
وفاداری آنها بــا ارائه خدمات راحت تر و شــخصی تر در همه 
کانال ها پرده برمی دارد. در مورد زنجیره تأمین باید گفت، این 
همان جایی است که اکثر خرده فروشان از طریق افزایش سطح 
اتوماسیون و کاهش ضایعات در هزینههای خود صرفه جویی 
می کنند.  در کمال تعجب، بهبود خدمات مشــتری اولویت 
کمتــری دارد و تنهــا ۳۳ درصد از خرده فروشــان به آن اشــاره 
کرده اند. در عوض عالقه و سرمایه گذاری زیادی روی خدمات 
پشــتیبانی و گســترش ابزارهای سلف ســرویس مشــتریان 
آنالیــن وجــود دارد. در حالی که تغییر خدمات مشــتریان از 
مراکز تماس با تعداد باالی کارکنان  به چت بات خودکار ممکن 
است برای بســیاری از خرده فروشان به آسانی سودده باشد، 

اما آنها معتقدند چت بات ها علت اصلی نیاز مشــتریان به 
پشــتیبانی را حل نمی کنند؛ چیزی که برای ایجاد سودآوری 

پایدار ضروری است.

 خرده فروشی مواد غذایی و مشکالت آن
خرده فروشــان مواد غذایی با چالش های معــروف زنجیره 
تأمین خود، ســطح باالی نفوذ تجــارت الکترونیــک در آن 
و ریــزش زیاد مشــتری، با  مشــکالت منحصربه فــردی در 
میان بخش های مختلف خرده فروشــی مواجه هســتند. 
در نتیجه آنها در جرگه افرادی قــرار دارند که بی صبرانه در 
انتظار بهبود سودآوری تجارت الکترونیک در سال جاری 
نشسته اند. این دسته از خرده فروشان به دنبال تأثیرگذاری 
بر سودآوری از طریق کاهش هزینه های بلندمدت و ابتکار 
عمل در افزایش بهره وری هستند. اکثر افراد در این مطالعه، 
دیجیتالی کردن فروشگاه را به عنوان اولویت اصلی از نظر 
ســرمایه گذاری هایی که امروزه انجام می شــود، رتبه بندی 

کردند.

 تالش برای پیشرفت
اگرچــه خرده فروشــان می داننــد که بــرای تقویــت تجارت 
الکترونیک خود باید در چه زمینه هایی پیشرفت کنند، اما 
همیشه آنها را اجرا نمی کنند. توانایی شناسایی بهبودهای 
الزم و سرمایه گذاری واقعی روی آنها دو چیز متفاوت است. 
بیش از چهار نفــر از هر ۱۰ نفــر )۴۴ درصد( گــزارش دادند 
که شرکت های آنها در این بخش با مشکل مواجه است. 
این یک مسئله خاص برای خرده فروشان استرالیایی )۶۷ 
درصد( و کســب وکارهای صرفاً تجارت الکترونیک است. 
ارائه پرونده های تجاری موفق برای سرمایه گذاری دیجیتال 
با کاهش رشد تجارت الکترونیک چالش برانگیزتر می شود، 
زیرا مصرف کنندگان به رفتارهــای خرید قبل از همه گیری 
باز می گردند. عالوه بر این، استقرار برنامه های پیچیده تر 
ماننــد ابزارهای فعــال داده و رباتیک نیازمند ســطح باالتر 
سرعت، انعطاف پذیری و سرمایه گذاری است که بسیاری از 

خرده فروشان در حال حاضر از آن بهره نمی برند.

هرچند سهم تجارت الکترونیک از کل خرده فروشی همچنان در حال افزایش است، اما 
خرده فروشان آنالین با چالش هایی مواجه اند که ممکن است آنها را متوقف کند

چالش های بزرگ یک صنعت جنجالی

کارگوجت به رشد 
خرده فروشی آنالین 

امیدوار است

پروژه عبور از 
رکود اقتصادی

مدیران یک شرکت حمل ونقل کانادایی 
اعــالم کردنــد کــه تــداوم رشــد تجــارت 
الکترونیک همراه با کســب و کارهایی که 
به دلیل خدمات غیرقابل اعتماد خطوط 
هوایــی مســافری، از حمل و نقــل هوایــی 
اختصاصی برای ارســال کاالها استفاده 
می کنند، »کارگوجت« را از رکود اقتصادی 
احتمالــی محافظت می کنــد. کارگوجت 
یک شبکه بار هوایی بین شهرهای بزرگ 
کانادا را اداره می کند کــه محموله هایی را 
 UPS و DHL ،برای آمازون، پســت کانــادا
حمــل می کنــد. همچنیــن هواپیماهــای 
اجاره ای با خدمــه کامل را در مســیرهای 
بین المللی بــرای مشــتریان اختصاصی 
و همچنیــن چارترهــای کوتاه مــدت ارائــه 

می دهد.
طبق آمار شــرکت داده استیســتا، کانادا 
دهمین بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیک 
را دارد کــه در ســال ۲۰۲۱ درآمدی معادل 
۳۵/۵ میلیارد دالر داشــت. بازار تجارت 
الکترونیک در کانادا در ســال گذشته ۱۴ 
درصد رشــد کرد. با این حــال، کارگوجت 
از بادهــای مخالف اقتصــاد کالن مصون 
نیســت. بر اســاس گزارش دولت، درآمد 
خرده فروشی تجارت الکترونیک در کانادا 
در مــاه مــی ۲/۹ درصــد کاهــش یافــت. 
خرده فروشی تجارت الکترونیک با ۲۳/۵ 
درصــد کاهــش فــروش در ســال بــه ۲/۷ 
میلیارد دالر رســید که ۴/۹ درصد از کل 
تجارت خرده فروشی را تشکیل می دهد. 
ســهم فروش تجــارت الکترونیــک از کل 

خرده فروشی ۲/۵ امتیاز کاهش یافت.
پروازهــای داخــل کانــادا بزرگ تریــن خط 
تجاری کارگوجت است، اما تالش ها برای 
تنوع بخشــیدن به تجارت، وابستگی به 
شبکه داخلی را به ۳۵ درصد از کل درآمد 

کاهش داده است. 
کارگوجت مســتقر در تورنتو انتظــار دارد 
که از خرده فروشــان بزرگی که برای خالی 
کردن انبارهایشان روی دسته های خاصی 
از کاالهــا تخفیــف می دهنــد و آنهــا را به 
صورت آنالین یا از طریق کانال های ثانویه 

به فروش می رسانند، سود ببرد.
کارگوجت ۳۴ هواپیما شامل ۲۰ هواپیمای 
بوئینگ ۷۶۷ پهن پیکر متوسط و ۱۰ فروند 
هواپیمای بــاری ۷۵۷ را اداره می کند. این 
ناوگان قرار است تا پایان سال به ۴۰ فروند 

و تا سال ۲۰۲۵ به ۵۰ فروند برسد.

REPORTگزارش

خرده فروشی
R E T A I L

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

ماه گذشته زمانی که یان گودفلو، مدیر یادگیری ماشین اپل به 
دلیل اجبار در بازگشت به دفترش از این شرکت استعفا داد،  
زنگ خطری برای مدیــران در همه جای دنیا به صــدا درآمد. 
به نظر می رســد در دنیای پس از کووید ۱۹، کارمندان بیش از 
هر چیز به انعطاف پذیری کاری اهمیت می دهند و داده های 
بسیاری این موضوع را تأیید می کنند. با این حال بسیاری از 
مدیران ترجیح می دهند چشــمان خــود را روی این واقعیت 
ببندند و وانمود کنند همه چیز به حالت قبل از مارس ۲۰۲۰ 
باز خواهد گشــت و کارمندان بــه دفاتر جدید و شــیک خود 
مراجعه خواهند کرد. این مدیران بر این باورند که تالش های 
آنها موجب ساختن برندی شده است که کارمندان را جذب 
می کند، اما چیزی که آن ها متوجه نمی شــوند این اســت که 
همه چیز تغییر کرده و امروزه، خط مشی اداری یک شرکت، 

بخش مهمی از برند آن را می سازد.
این موضوع به صراحت توسط گروهی از کارمندان اپل در سال 
گذشته در نامه ای سرگشاده به مدیرعامل اپل، تیم کوک، در 
مورد سیاست های بازگشت به دفتر این شرکت عنوان شد. 
در واقع کارمندان اپــل به جای همه کارمنــدان دنیا صحبت 
کردند، وقتی نوشــتند: »بدون انعطاف پذیری، بسیاری از ما 
احســاس می کنیم که باید بیــن خانواده هایمان، رفــاه خود و 
داشتن بهترین عملکرد در اپل باشیم، یکی را انتخاب کنیم. 
این تصمیمی است که هیچ یک از ما به راحتی قادر به گرفتن 
آن نیستیم و بسیاری ترجیح می دهند هرگز مجبور به اخذ 

آن نباشند.«
اگر شــرکتی مانند اپل کــه دارای یکــی از قوی تریــن برندهای 
کارفرمایــی حــال حاضــر اســت و در میــان شــرکت هایی بــا 
بیشــترین ارزش بازار در جهــان قرار دارد، به دلیل سیاســت 
بازگشت به دفتر خود نتواند نیروهای مستعدش را حفظ کند، 
آیا واقعاً فکر می کنید کسب وکارهای دیگر توان انجام این کار را 
خواهند داشت؟ مدیرانی که از پذیرش اینکه تمام ترفندهای 
برندسازی در جهان بدون یک سیاست کاری منعطف فایده 
ندارد، ســر بــاز می زننــد، نیروهــای مســتعد را از خــود فراری 
خواهند داد. از ســویی دیگر، شــرکت هایی که از برنامه کاری 
انعطاف پذیر به عنوان عنصر اصلی هویت برند خود استقبال 
می کنند، از فرصت استخدام نسل جدیدی از افراد بااستعداد 

لذت خواهند برد.
تصمیم یک شــرکت در مورد ترتیبــات کاری آن، باالتــر از هر 
کارکرد تجــاری دیگری مهم اســت. به عنوان مثــال، رضایت 
باالی کارکنان به طور مستقیم با بهره وری بیشتر ارتباط دارد 
و در این میان مهم ترین عنصری که این رضایت را می سازد، 
امکان فعالیت انعطاف پذیر اســت. عالوه بــر این، نارضایتی 
کارمندان بر فعالیت شرکت اثر می گذارد و با توجه به اهمیت 
فزاینده ای که مصرف کنندگان برای شرایط کاری برندهای مورد 
عالقه خود قائل هستند، می تواند تأثیر منفی بر فروش داشته 
باشد. زمانی گمان بر این بود که تالش های برندسازی خارجی 
و داخلی ارتباطی با یکدیگر ندارنــد، اما اکنون دریافته ایم که 
اتفاقاً ارتبــاط تنگاتنگی میان ایــن دو برقرار اســت. این بدان 
معناست که انتخاب ترتیبات کاری نه تنها بر استخدام، بلکه 

بر بهره وری و درآمد نیز تأثیر می گذارد.
اجــرای یک سیاســت کاری منعطــف لزومــاً مانع از داشــتن 
یک دفتر یا ایجاد یک فرهنگ کاری شگفت انگیز نمی شود. 
ماهیــت ایــن کار، دادن حــق انتخــاب بــه کارمنــدان اســت و 
حمایتی که آن ها از آن بهره می برند. این پایه و اساس برندی 
است که کارمندان می خواهند برای آن کار کنند. همه چیزهای 
دیگر ماننــد آرم ها، امتیــازات و وب ســایت حرفــه ای، همگی 

تزئینات به حساب می آیند.
این امر می تواند برای شرکت هایی که زمان، پول و تالش زیادی 
را صرف ساختن نام تجاری کرده اند، بدون اینکه خواسته های 
واقعی کارمندان خود را ببینند، دشوار باشد. اما تغییر مسیر 
و ایجاد یک نــام تجــاری بر اســاس کار انعطاف پذیــر چندان 
دشوار نخواهد بود. در اینجا به چند تغییر اشاره می کنیم که 

شرکت ها می توانند بالفاصله انجام دهند.

 خــرج دفتــر کاری نکنیــد و در عــوض رویــداد 
برگزار کنید

سیاســت کار از هر کجا نباید به قیمــت از بین رفتن فرهنگ 
عالی شرکت تمام شود. نکته کلیدی این است که منابعی را که 
باید خرج اجاره  دفاتر و ارائه تسهیالت کار حضوری می شد، 
خرج رویدادهایی کنید که کارمندان را به صورت تقریباً منظم 
گرد هم می آورد. شــکل های زیادی وجــود دارد؛ از برنامه های 

ساالنه تا گردهمایی های سه ماهه. نکته مهم تقویت پیوندها 
در سراسر شرکت با دادن فرصت به کارمندان برای معاشرت 

با هم در یک محیط سرگرم کننده و آرام است.

 تسهیالتی برای فضای کاری خانگی
بسیاری از شرکت ها مبلغ هنگفتی را صرف مزایایی می کنند 
کــه به نــدرت اســتفاده می شــوند. در عــوض، آنهــا بایــد این 
هزینه ها را به خرید لوازمی بــرای کارمندان تخصیص دهند 
که آنها را قــادر می ســازد از هــر کجــا کار کنند. ایــن می تواند 
یک اشــتراک وایفای تلفــن همراه، یــک لپ تــاپ ارتقایافته، 
یک میز بهتر برای دفتر خانه آنها یا مجوزی برای یک فضای 
کاری اشتراکی محلی باشد. گزینه بهتر این است که به خود 
کارمندان تسهیالتی ارائه دهید تا خرج ارتقای فضای کارشان 
کنند. در اصل اجازه دهید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه 

از آن مبلغ بهره ببرند.

 انتخاب یک سیاست و پایبندی به آن
طی چند سال گذشته، تعدادی از شــرکت های فورچون ۵۰۰ 
موقعیت خود را در مورد سیاســت بازگشــت بــه دفتر تغییر 
داده اند که باعث ایجاد عدم اطمینان و استرس برای کارمندان 
آنها شده است. بهترین راه برای اینکه یک کسب وکار نشان 
دهد که به کارکنان خود اهمیت می دهد، قابل اعتماد بودن 
اســت. صرف نظــر از اینکه آیا یــک کســب وکار تصمیم می 
گیرد خط مشــی »کار از هر کجا« را اتخاذ کنــد یا می خواهد 
کارکنانش پنج روز در هفته در دفتر کار شرکت حضور داشته 
باشند، آنها باید ب  وضوح انتظارات خود را بیان کنند و به آنها 
پایبند باشــند. قوانین باید برای همه به طور یکســان اعمال 
شود. سازمانی که رهبر آن اجازه کار از راه دور دارد، ولی کارکنان 

باید در دفتر حاضر شوند، فقط خشم تولید می کند.
پدیده اســتعفای بــزرگ، یــک فرصت واقعــی ایجاد کــرده تا 
شرکت ها برند کارفرمایی خود را بر اساس سیاست »کار از هر 
کجا« بسازند. برخی از شرکت ها مانند توییتر و دراپ باکس 
ایــن موضــوع را خیلــی زود تشــخیص دادنــد و فعاالنــه بــه 
کارمندان خــود ایــن امــکان را دادند که هــر زمانــی از هر کجا 

خواستند کار کنند. 

سیاست کاری انعطاف پذیر یکی از مهم ترین اصول سازنده برند کارفرمایی است 
که حتی بزرگ ترین شرکت ها نیز یا باید آن را بپذیرند یا عواقب نپذیرفتن آن را 

متحمل شوند

از هرجایی که دوست دارید، کار کنید
NEWSخبر

آمازون و برنامه ای جدید 
برای پیشرفت شغلی

حمایت آمازون از 
تحصیالت عالی

به تازگــی آمــازون امکانــی ایجــاد کــرده 
اســت تــا کارمندانــش از طریق مشــارکت  
این شــرکت با بیاند ۱۲ و کاپالن، مربیگری 
شــغلی، مشــاوره دانشــگاهی و خدمــات 
تخصصــی حرفــه ای دریافــت کننــد. این 
خدمات به برنامه انتخاب شــغلی آمازون 
اضافه می شود که در حال حاضر بخشی 
از شهریه کالج کارکنان ساعتی را پرداخت 
می کنــد. بررســی ها نشــان می دهــد نــرخ 
تکمیل دوره آموزش عالی بــرای اقلیت ها، 
دانشــجویان کم درآمد و کســانی که شغل 
پاره وقــت دارنــد یــا مســن هســتند، کمتر 
اســت. آمــازون می گویــد در ایــن برنامه ها 
سرمایه گذاری می کند تا به کارمندانش برای 
موفقیت در دوره هــای آموزش عالی کمک 
کند. تامی تیمن، مدیر بین المللی انتخاب 
شــغلی آمــازون می گویــد: »در حالــی کــه 
انتخاب شغل همیشه با خدمات مشاوره 
تکمیل می شود، بازخورد شرکت کنندگان 
نشــان داده اســت کــه مربیگــری جامع تر 
و مداوم تــر بــه کارکنــان کمــک می کنــد 
برنامه هایی را انتخــاب کنند که بــا اهداف 

شغلی شان هماهنگ تر باشد.«
تیمن ادامه داد: »ما از اعضای تیم آمازون 
می خواهیــم تــا در حیــن کار، چالش هــای 
حضــور در دانشــگاه را با موفقیت پشــت 
ســر بگذارنــد و در نهایــت از مهارت هــای 
جدیــد خــود بــرای یافتــن فرصت هــای 
باورنکردنی استفاده کنند. این همکاری ها 
با بیاند ۱۲ و کاپالن پیشــرفتی در برنامه ما 
و شــغل کارمندان آمــازون اســت.« هدف 
مرکز غیرانتفاعی و فناوری محور بیاند ۱۲، 
بهبــود عملکــرد دانشــجویان کم درآمد از 
طریق مربیگری مجازی و یک برنامه تلفن 
همــراه اســت. در همیــن حــال، کاپــالن به 
اتصال کارکنان آمازون به خدمات شغلی، 
شبکه، توسعه رزومه، آماده سازی مصاحبه 
شغلی و خدمات ساخت برند آنالین کمک 
خواهد کرد. گرگ مارینو، مدیرعامل بخش 
آمریکای شمالی کاپالن می گوید: »کاپالن 
به کمک بــه مردم بــرای موفقیــت متعهد 
است و این همکاری جدید هیجان انگیز با 
آمازون میراث افتخار ما برای تغییر زندگی 
و ســاختن آینــده ای قدرتمندتر اســت. ما 
از کمــک به توانمندســازی هــزاران کارمند 
ســختکوش در آمازون بســیار هیجان زده 
هستیم و مشتاقانه منتظریم تا زمانی که 
به اهداف آموزشی و حرفه ای خود برسند، 

در کنار آنها باشیم.«
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

واقعیت دســته بندی دوران تمدن های نخســتین بر پایه 
فناوری دوران مس و دوران برنز بیانگر ریشــه های فناوری 
این جوامع است. کار با مس، طال و نقره به دلیل نرم بودن، 
آنها را به نخســتین گزینه اجتناب ناپذیر تبدیل می کرد، 
اما به نظر می رسد اکنون باستان شناســان با این دیدگاه 

موافق هستند که واقعاً »دوران مس« آن هم 
شــاید در یک بازه کوتــاه در آغاز تمــدن مصر 
وجود نداشــته، زیرا نرمی آن فلــز کاربردش را 
برای همه چیــز به جز کارهــای زینتی یا ضرب 
سکه محدود می کرد. این دیدگاه منجر به این 
شد که افراد تمرکز خود را روی ابزارهایی برای 
سخت کردن مس و ساخت ابزار و سالح های 

رضایت بخش بگذارند. 

  مس و برنز
بــه نظــر می رســد احیــای ســنگ های فلــزی 

مخلــوط بــه کشــف آلیاژســازی انجامیــد تــا از آن طریــق 
مس بــا فلــزات دیگــر ذوب شــده و برنز بــه دســت بیاید. 
چندین ساخته برنزی حاوی سرب، آنتیموان و آرسنیک 
ســاخته شــد اما محبوب ترین و گســترده ترین ترکیب از 
مــس و قلع به نســبت 10 به 1 به دســت آمد. فلز ســخت 
حاصل ایــن ترکیب رنگــی مایــل به زرد داشــت کــه قابل 

ذوب کردن و شــکل دهی بــود. برنــزکاران روش گــرم کردن 
فلز در یک بوته روی آتش قــوی و ریختن آن در قالب های 
ساده سفالی یا سنگی برای ساختن ســر تبر یا سرنیزه یا 
اشــکال جامد دیگر را از مســگران و زرگــران گرفتند. آنها 
برای ساخت ظروف توخالی یا مجسمه سازی از شیوه ای 
 Cire Perdue اســتفاده کردنــد کــه بــه نــام
شــناخته می شــود. در ایــن روش، شــکلی که 
باید قالب گیری شود با موم پوشیده می شود 
و در خاک رس قرار می گیرد، سپس موم ذوب 
و تخلیه می شود تا حفره ای باقی بماند که فلز 

مذاب در آن ریخته می شود.
برنز تبدیــل به مهم تریــن مــاده در تمدن های 
اولیــه شــد و ترتیبــات دقیقــی بــرای تضمین 
عرضــه مــداوم آن شــکل گرفــت. در دره هــای 
رودخانه های آبرفتی که تمدن در آنجا توسعه 
یافــت، فلــز کمیــاب بــود و بنابرایــن بایــد وارد 
می شد؛ این نیاز به ایجاد روابط تجاری پیچیده و عملیات 
معدنی در فواصلی بسیار دور از سکونتگاه ها منجر شد. 
کمبود عرضه قلــع در سرتاســر خاورمیانه مشــکلی ویژه 
ایجاد کرد، تمدن های عصر مفرغ مجبور شــدند بســیار 
فراتر از مرزهای خود برای یافتن منابع فلزی به جست و جو 
بپردازند و در این فرایند دانش و هنرهای متمدن به تدریج 

در مقایسه با روش های نوسنگی، روش های تولید غذا 
نیز پیشرفت های زیادی نشان دادند، از جمله یک نوآوری 

برجسته در شکل آبیاری سامان یافته 

مسیر فناوری باستانی 
از برنز تا چرخ

دالیل زبانی نشان می دهد چرخ از مردم تریپولی در اوکراین 
امروزی ریشه گرفته است

چرا اختراع چرخ طول کشید؟
 چرخ ها را نمونه ای از فناوری بدوی انسان 
غارنشــین می دانند، امــا در واقــع آن قدر 
مبتکرانه هستند که اختراع آنها 3500 سال پیش 
از میالد مسیح طول کشید. در آن زمان، دوران برنز، 
انســان ها با آلیاژهای فلزی ریخته گری می کردند، 
کانال ها و قایق های بادبانی و حتی آالت موسیقی 
پیچیده  مانند چنگ را طراحی کرده و می ساختند. 

 دیوید آنتونی، استاد مردم شناسی کالج 
هارتویک و نویسنده کتاب »اسب، چرخ 
و زبــان« )پرینســتون، 2007( می گویــد: »نکتــه 
برجســته مربوط به مفهوم چرخ و محور بود« اما 
پس از آن نیز »ساختن چرخ دشوار بود«. او شرح 
می دهد که برای ایجاد یک محور ثابت با چرخ های 
گردان، باید انتهای محور کامالً صاف و گرد باشد، 
آن گونه که سوراخ های مرکز چرخ ها هست؛ در غیر 
این صورت برای چرخش چرخ ها اصطکاک بیش 
از حد ایجاد می شــود. عــالوه بر این بایــد محورها 
به خوبی درون سوراخ چرخ ها قرار می گرفتند، اما نه 
چندان محکم، بلکه باید آزاد باشــند تا بچرخند. 
کارآمدی کل ســاختار نیز به انــدازه محور اهمیت 
داشت. یک محور ضخیم باعث ایجاد اصطکاک 
بیش از حد می شود، در حالی که یک محور باریک 
اصطــکاک اندکــی دارد اما بــرای حمل بار بســیار 
ضعیف است. آنتونی می گوید: »آنها این مشکل 
را بــا باریک کــردن عــرض گاری هــا حــل کردند که 
می توانستند محورهای کوتاه و کم ضخامت داشته 
باشند. حساسیت سامانه چرخ و محور نسبت به 
همه این عوامل به این معناســت که پیاده ســازی 
آنهــا در چنــد مرحلــه مقدور نیســت، بلکــه  یک 

ساختار همه یا هیچ بود.«

 هر کس که چــرخ را اختراع کرده باید 
به تخته های چوبی پهن از درختانی با 
تنــه ضخیــم دسترســی می داشــته تــا بتواند 

چرخ های بزرگ و گــرد را کنــده کاری کند. آنها 
همچنیــن بــه ابزارهــای فلــزی برای تراشــیدن 
ســوراخ ها و محورهای ظریف نیاز داشــتند. و 
حتماً درگیر حمل بارهای ســنگین روی زمین 
بودنــد. »دلیــل تأخیر اختــراع چرخ تــا 3500 
ســال پیش از میالد شــاید نجــاری بــوده، زیرا 
تنها پس از حدود 4000 ســال پیــش از میالد 
در خاورمیانه اســکنه های مســی ریخته گری 
شــده و گوگ های مســی در خاور نزدیک رایج 

شد.«

 اختراع چــرخ آن قدر چالــش برانگیز 
بود که احتماالً تنهــا یک بار و در یک 
مــکان اتفــاق افتــاده اســت. گرچــه بــه نظــر 
می رســد چنان شــتابان در سراســر اوراســیا و 
خاورمیانه گسترش یافته که کارشناسان قادر 
به تشخیص قطعی محل اختراع آن نیستند. 
نخســتین تصاویــر از گاری هــای چرخــدار در 
لهستان و استپ های اوراســیا یافت شده که 
احتمال آنکــه این منطقــه زادگاه چرخ بوده را 
بیــش از بین النهریــن )عراق کنونــی( می کند. 
آسکو پارپوال، هندشناس دانشگاه هلسینکی 
می گوید: »دالیل زبانی نشان می دهد چرخ از 
مردم تریپولی در اوکراین امروزی ریشه گرفته، 
چرا که واژه های مرتبط با چرخ و گاری از زبان و 
فرهنگ آنها گرفته شده اســت. جالب است 
کــه مدل هــای زیــادی در فرهنــگ تریپولــی 
ســاخته شــده. تصــور مــی شــود کــه چنیــن 
مدل هایی اغلب اسباب بازی کودکان بوده، اما 
احتمــال دارد کــه آنهــا همتــای مینیاتــوری 
چیزهــای واقعی باشــند.« اهمیــت مدل های 
مینیاتــوری از آنجاســت که تصاویــر چرخ دار 
بومــی  فرهنگ هــای  از  حتــی  حیوانــات 
سرخپوستان آمریکای مرکزی می آیند؛ جایی 

که چرخ های واقعی هرگز ساخته نشده اند.
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در امتداد مســیرهای تجاری در حال توسعه مدیترانه به 

سمت غرب منتقل شد.
انتقال از فناوری نوســنگی به تمدن های نحستین به جز 
آنچه درباره فلزات بود، به شکلی تدریجی رخ داد؛ گرچه 
مهارت هــای تخصصی و روش های ســاخت بــه طور کلی 
افزایش یافــت و در شــیوه های ســاخت افزایش عظیمی 
در اندازه تشــکیالت اقتصادی وجود داشــت. در فناوری 
نیرو هیچ نوآوری بزرگی وجود نداشت، اما پیشرفت های 
مهمی در ســاخت کوره ها برای پاسخ به نیازهای فلزکاران 
و سفالگران و صنعتگران جدید مانند شیشه گران انجام 
شد. همچنین کشتی بادبانی شکلی قطعی به خود گرفت 
و از وسیله ای با بادبان کوچک که در کمان آن نصب شده 
بود و تنها بــرای حرکــت در مقابل بــاد غالب بــر رودخانه 
نیل مناسب بود، به سمت کشــتی اقیانوس پیمای مهم 
سلســله های بعدی مصر با بادبان مســتطیلی شــکل در 
میان کشتی ها پیش رفت. کشــتی های مصری و فنیقی 
از ایــن نــوع می توانســتند پیــش از وزش بــاد و در عــرض 
باد حرکت کننــد، اما ناگزیــر بودند برای حرکت به ســوی 
باد به نیروی انســانی متوســل شــوند. بــا این وجــود آنها 
شاهکارهای قابل توجه دریانوردی را خلق کردند، در طول 
مدیترانه قایقرانی کردند و حتی از میان ستون های هرکول 

به سوی اقیانوس اطلس حرکت کردند.

آبیاری
در مقایسه با روش های نوسنگی، روش های تولید غذا نیز 
پیشــرفت های زیادی نشــان دادند، از جمله یک نوآوری 
برجسته در شکل آبیاری ســامان یافته. تمدن های مصر 
و بین النهرین به شــدت به دو ســامانه رودخانــه ای بزرگ 
نیل و دجله - فرات وابسته بودند که هر دو با سیالب های 
ساالنه زمین را ســیراب می کردند و با آبرفت های غنی که 
باقی می گذاشتند، زمین را جوان نگه می داشتند. رود نیل 
هر تابستان پرآب می شد و تمدن های ساخته شده در دره 
آن، روش های آبیاری حوضه ای را خیلــی زود آموختند تا 
پس از فروکش رودخانــه و تا زمانی که ممکن اســت، آِب 
سیالب را به عقب برگردانتد تا خاک غنی شده بتواند قبل 

از سیل محصول به بار آورد.

در دره دجله - فرات، مشــکل آبیاری پیچیده تــر بود، زیرا 
سیالب ها شــدیدتر و کمتر قابل پیش بینی بود و زودتر از 
ســیل های رود نیل رخ می داد که به سمت شمال جریان 
دارد. آنهــا همچنین آبرفت بیشــتری را حمــل می کردند 
کــه می توانســت کانال هــای آبیــاری را خفه کنــد. وظیفه 
مهندسان آبیاری سومری این بود که در ماه های تابستان 
آب را از رودخانه هــا هدایــت و در بخش هــای کوچــک در 
مزارع توزیع کنند. سامانه سومری در نهایت از بین رفت، 
زیرا به گردآمدن نمک در خاک و در نتیجه از دست دادن 
باروری انجامید. با این حال هر دو سامانه به درجه باالیی 
از کنترل اجتماعی وابســته بودند و الزمه آنها مهارت در 
اندازه گیری و تعیین زمین و یک روند قانونی پیچیده برای 
تضمین عدالت در توزیع آب، این پدیده گرانبها بود. عالوه 
بــر این هر دو ســامانه بــه مهندســی پیچیده در ســاخت 
آب بندهــا و خاکریزها، کانال ها و قنات ها )با کشــش های 
طوالنــی در زیر زمیــن بــرای جلوگیــری از تلفات ناشــی از 
تبخیر( و استفاده از وسایل باالبرنده آب وابسته بودند. 

تولید شهری
صنعــت تولیــد در تمدن های نخســتین بــر محصوالتی 
مانند ســفال، روغن و لوازم آرایشــی متمرکز بود که پیش 
از معرفی فلزات در مسیرهای تجاری نخستین به گردش 
درآمده بودند. اینها تبدیل به کاالهایی شدند که در مقابل 
فلزات معاملــه می شــد. در کار ســفال، چرخ ســفالگر به 
طور گســترده  برای چرخاندن گل رس و رسیدن به شکل 
دلخواه به  کار رفت، اما شــیوه قدیمی تر ساختن گلدان با 
دست از رول های سفالی برای برخی موارد مورد استفاده 
قرار گرفــت. شــکل های مختلف پــرس برای تولیــد روغن 

ساخته شد. 
حیوانات بارکش هنوز وســیله اصلــی حمل ونقل زمینی 
بودند. وســیله نقلیــه چرخــدار به آرامی توســعه یافت تا 
نیازهای متفاوت کشاورزی، تجارت و جنگ را برآورده کند. 
در دسته دوم ارابه به عنوان یک سالح ظاهر شد، حتی اگر 
کاربرد آن به دلیل دشواری مداوم مهار اسب محدود بود. 
همچنین فناوری نظامی به ساخت صفحات فلزی برای 

زره منجر شد.

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

آیا در طول تجربه هیجانات گوناگون، مراقب جسم خود هستیم؟

من مهمان درونم
در شماره های پیش از بهوشیاری گفتیم و اینکه 
چقدر برای تجربه لحظه »اکنون« حضور داریم. 
چقــدر آگاهیم کــه در لحظات مختلف خوشــی 
یا ناخوشــی در حال تجربه کردن چه هیجاناتی 
هســتیم و ایــن هیجانــات در ســاحت روان مــان 

چگونه درک می شود.
شاید یکی از مفیدترین مهارت هایی که می توانیم 
در طول زندگی مان کســب کنیم »بهوشــیاری« 
اســت. اما آیا از خودمان پرسیده ایم که این همه 
احساسات مختلف و هیجانات گوناگون را چگونه 

تجربه می کنیم؟
البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه کارکــرد ذهــن و 
ســاختار مغز را نادیــده بگیریم امــا نکته مهمی 
که باید در نظر بگیریم این است که کارکرد ذهن 
مفهومی کامالً جدا و متمایز از ساختار مغز است. 
ســاختار مغــز در اصطــالح همــان دســتگاه های 
مختلفــی اســت کــه هرکــدام بــا تبییــن اهدافی 
خاص، عملکردهای متفاوتی دارند. مثالً دستگاه 
لیمبیک، آمیگــدال، لــوب پیشــانی و ... همگی 
بخشــی از ســاختار مغــز هســتند امــا عملکرد 
ذهن همــان راه حل هایی اســت کــه ذهن بــه کار 
می گیــرد تــا از ما به عنــوان نــوع بشــر محافظت 
کند و باعــث بقایمــان شــود. راه حل هایــی چون 
ســنجش، قضــاوت، آینده نگــری، پرسشــگری، 

محاسبات و... .
حســب تجربه حرفه ای ام با انســان های بسیار 
زیــادی مواجه شــده ام که بــاور دارنــد تمامی این 
تجربیــات )تجربیات هیجانــی و احساســی( در 
ذهن مان رخ می دهد. اما سؤال من از این عزیزان 
این اســت کــه اگــر خشــم را در ذهن مــان تجربه 
می کنیم، پس چرا ضربان قلب مــان باال می رود، 
دمای بدن مان افزایش می یابد و نفس هایمان به 

شماره می افتد؟
همگی ما به عنوان نوع بشر، جسمیتی داریم که 
در ویژگی های اساسی غالباً مشترک است. مثالً 
به صورت هنجار همگی ما دو چشم، دو گوش و دو 
جفت دست و پا داریم، اما شاید به خاطر اینکه 
این بعد فیزیکی از بدو تولد تا لحظه مرگ همراه 
همیشــگی مان اســت، توجه و پرداختن به آن را 

به عنوان همیشگی ترین همراه فراموش کرده ایم. 
البته که انسان فقط جسمیت نیست و ما در این 
مقاله قصد نشان دادن انسان به عنوان موجودی 
صرفاً مادی را نداریم. اما اگر دقت کنیم، تقریباً در 
تمامی تجربه های انسانی مان پای همین جسم 

در میان است.
به نظــر می رســد کــه بعــد فیزیکی مــان همانند 
درگاهی است که به ما اجازه ورود به دنیای مادی 
و برقراری ارتباط با آن را می دهد، اما غفلت از آن 
برای ما بسیار عادی شــده است. بیشترمان اگر 
آموزش دیده باشــیم، می توانیم هیجانات مان را 
تشخیص دهیم، اما غافل از آن هستیم که این 

هیجانات چگونه هویت می یابند.
ما قادر به درک این موضوع هستیم 
که در موقعیت هایی در حال تجربه 
کردن احســاس غــم هســتیم، اما 
دقیقاً نمی دانیم که این غم در کجا 
فرصت نشان دادن خودش را پیدا 
می کنــد و تنها بــا تعجب گــزارش 
می دهیم که »نمی دانم چرا مدتی 
اســت دردی در قفســه ســینه ام 

دارم«.
ما در موقعیت های اضطــراب زا در 

حال تجربه کردن اضطراب هستیم، غافل از اینکه 
این اضطراب در بدن فیزیکی مان تجربه می شود و 
فقط با تعجب می گوییم: »نمی دانم چرا معده ام 

درد می کند.«
خوب اســت در مواقــع تجربــه کــردن هیجانات 
گوناگــون حداقــل توجه مــان را بیشــتر معطوف 
بدن مان کنیــم و در این شــرایط مراقب مهربانی 
برایــش باشــیم. در دنیــای واقعــی، مــا بعــد از 
گذراندن شرایطی سخت، همیشه از شخصیت، 
اراده، اعتمادبه نفــس و... بــرای تــاب آوری ایــن 
شــرایط قدردانــی می کنیــم، امــا تعــداد کمــی از 
ما از جســم مان نیز قــدردان اســت که در گــذر از 
ســختی ها کنارمان بوده و فراموش مان می شــود 
در زمان هایی که در حال تجربه کردن هیجاناتی 
شدید هستیم، همان گونه که او در کنارمان مانده، 
در کنارش بمانیم و در این سفر از او مراقبت کنیم.
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

یک سیستم نوآور هیچ وقت متوقف نمی شود، حتی اگر الی چرخ دنده های تولید و فناوری اش به جای روغن 40-10، خاک اره 
پاشیده باشند؛ غافل ها خبر ندارند که یک مرکز نوآور باید در همه زمینه ها شگفتانه رو کند، حتی شده با دگنک! 

 قصیده ای از
 ملک الشعرای بهار

خدمت مخلوق کن 
بی مزد و بی منت 

در مجموعه قصاید مرحوم ملک الشعرای 
بهار آمده است: 

ضیمرانی در بن بید معلق جاگرفت
پنجه نازک به خاک افشرد و کم کم پا گرفت

سایه بید معلق هر طرف پیرامنش
پرده پیش پرتو مهر جهان آرا گرفت

شاخ نیلوفر چو کرمی سر ز جا برکرد و گفت
وای من کز ضعف نتوانم دمی باالگرفت
از ورای شاخ گفت و تابش خورشید دید

کاش بتوانســتمی یــک  لحظه جــای آنجا 
گرفت

گفت اگر بگذارمی این سقف و بینم فیض 
نور

صنعتــی ســازم که بــا صیتــش تــوان دنیا 
گرفت

از قضا لطف نسیم آن ناله جانسوز را
برد سوی بید و در قلب رئوفش جا گرفت

رشته ای یکتا فرو آویخت زان زلف دراز
ضیمران بــا هــر دو دســت آن رشــته یکتا 

گرفت
از شعف بگرفت همچون جان شیرینش 

به  بر
وندرو پیچید و راه مقصد اعال گرفت
منظرش از دور دامان دل دانا کشید

جلوه اش ز اعجاب راه دیده بینا گرفت
ضیمران خندان که مهر ناصحی مشفق 

گزید
بیدبن خرم که دست مقبلی دانا گرفت

آن یکی زان پایمردی زبنتی وافر فزود
وین دگر زان پاسداری رتبتی علیا گرفت

هرکسی کاز دور آن اکلیل گل را دید گفت
لوحــش هللا کایــن شــجر تــاج از گل رعنــا 

گرفت
بود از نیلوفری با آن ضعیفی شش صفت

وان  شش آمد کارگر چون  بختش  استعال 
گرفت

جنبــش و صبــر و لیاقــت همــت و عشــق 
و امید

و اتفاقــی خوش کــه دســتش عروه الوثقی 
گرفت

خدمت مخلوق کن بی مزد و بی منت  بهار
ای خــوش آن بینــا کــه روزی دســت نابینا 

گرفت

HINT نکته

نوآوری؛ همه جا و همه وقت

1
واقعاً این نوآوری چقدر خوب اســت. آدمیزاد هــر بار دهانش 
باز می مانــد از این همه حجم خالقیت و تازگی. شــما خودتان 
بهتر از من می دانید که یک سیستم نوآور هیچ وقت متوقف 
نمی شــود، حتی اگر الی چرخ دنده های تولیــد و فناوری اش به 
جای روغن 40-10، خاک اره پاشیده باشــند. آنها باز هم راهی 
برای غافلگیر کردن شــما پیدا می کنند. می گویید مثالً چه کار 
می کنند؟ می گویم مثالً برای اولین بار در تاریخ جهان هستی، 
وسط کنسرت با دگنک گوش خواننده و نوازنده را می پیچانند و 
با اردنگی بیرون شان می کنند. بفرمایید. جان من! این خالقیت 

به عقل جن می رسید؟ نه وهللا!

2
حاال مــن کــه می دانــم عــده ای »نانــوآور« از ایــن شــرایط برای 
ســیاه نمایی اســتفاده می کننــد و حرف هــای بی ربطــی مطرح 
می کنند. مثــالً می گویند: »این چه بلبشــویی اســت؟ جناب 
مرکز نــوآوری آزادی! مگر خودت مجوز کنســرت ایــن بندگان 
خدا را ندادی؟ پس چرا زدی بچه مردم را که توی اوج احساس 
داشت می زد و می خواند، پکاندی؟« اما آن غافل ها خبر ندارند 
که یک مرکز نوآور باید در همه زمینه ها شگفتانه رو کند، حتی 

شده با دگنک!
*راســتی! آن »نا نوآور« که گفتیم با عزیزان »نانو آور« که توی 
مترو جــوراب نانو می فروشــند قاطی نشــوند. آنها که پیشــرو 

عرصه نوآوری کشورند.

3
حاال شما توجه داشته باشید، در شرایطی که مسئوالن عزیز 
کشور تا کشــاله ران و بلکه باالتر توی گِل فرورفته اند و دارند 
خدمت ســیل زده ها می رســند، جماعتــی افتاده انــد دنبال 

این قرتی بازی ها. یکی نیســت به این بــرادران و 
خواهران غافل بگوید: شما اگر عرضه داشتید با 
کت وشلوار می رفتید وسط سیل و با نگاه کردن، 
مشکالت مردم را حل می کردید، نه اینکه مثل 
سیل خراب بشوید سر مسئوالن و هی غر بزنید 
که: »چــرا نمی گذارند مــا کنســرت مان را برگزار 

کنیم.«

4
مــن از شــما ســؤال می کنــم: آن مســئول خدمت گــزار یــا 
خدمت گذار، حق ندارد مزقان  این جماعت را از پهنا فروکند 
در حلق سیاه نمایشان؟ خودتان می بینید که حق دارد خب!

5
حاال وســط این شیرتوشــیر که در هــر جــا را باز می کــردی از 
آن ســیالب بیرون می زد، معلوم نیســت چطوری حوضچه 
اینترنت یکــی از مناطق تهــران آتش گرفت. آخــر چطوری؟ 
اصالً مگر حوضچه نباید پر از آب باشــد؟ خب آب که آتش 

نمی گیرد.

البته شــاید شــما همیــن االن بــا خودتــان بگویید: مثــالً اگر 
آن حوضچــه آتــش گرفته باشــد چــه می شــود؟ خــب باید 
خدمت تان عــرض کنــم در ایــن صــورت اینترنت مــان قطع 
می شود. وقتی اینترنت قطع بشــود، شما نمی توانید بروید 
اینســتاگرام و آمــار ازدواج و طالق ســلبریتی ها را بگیــری. از 
پشت پرده روابط دنیای فوتبال بی خبر می مانی 
و متوجــه نمی شــوی مردادماهی هــای جــذاب 
مغرور دقیقاً چه روزی به دنیا آمده اند. می بینید 
چه مصیبتی پیش می آید؟ از همه اینها بدتر 
ایــن اســت کــه وقتــی حوضچــه آتش بگیــرد، 
عده ای ســیاه نمای مــزدور می رونــد این طرف و 
آن طرف الکــی می گوینــد: »دارنــد یواش یواش 

برای صیانت آماده مان می کنند.«

6
راستی اگر موقع خواندن این مطلب یاد هالک ایرانی افتادید و 
دنبالش گشتید، باید بگویم که خیلی نامردید. فراموش کنید 
این بچه را دیگر. همه چیز تمام شد. چقدر پیگیری می کنید.

7
یک باره تمام جیغ و دادش خوابید
در معرکه پرچم و نمادش خوابید

یک هفته گذشت و ذره ای خوب نشد
دردش که نه، لیک نصف بادش خوابید

شب نوشته های یک بچه نوآور! )53(

 سلبریتی ها 
هم می میرند

گاهی اوقــات کــه کامیار دســت از شــوخی های دســتی 
برمــی دارد، حرف هایــی می زنــد کــه اگــر 
حواس پرت نباشی، حواست را پرت می کند؛ 
درست مثل همین جمله که چند روز پیش در 
میانه مسخره بازی های همیشگی اش پراند و 

پرسید: »سلبریتی ها هم می میرند؟!« 
روشن بود که چون کسی از کامیار انتظار چند 
کالم حرف حسابی ندارد، در پاسخ چندتایی 
جمله بی ربط شنید و گفت وگوی جدید ولی 
نه چندان جدی بین خودش و ســمیرا شروع 
شــد و مثل همیشــه با این جمله فریبا پایان 
گرفت که: »به اندازه کافی وقت نازنین همدیگر را گرفتیم، 
برگردیم ســراغ کار شــاید دو قران پول بــرای پرداخت به 

دارایــی و بیمــه دربیاوریم« و بــه این ترتیــب همه رفتیم 
دنبال کارمان.

توی چند روز گذشته من مانده ام و پرسش های فلسفی 
کامیار درباره مرگ و ســلبریتی ها. حتی دیشب خواب 
دیــدم در یک مجلس یادبــود یکی از همیــن چهره های 
سرشــناس زیســت بوم خودمــان نشســته ام و از فــرد 
کناردستی می پرسم: »حاال ایشون واقعاً مرحوم شده؟« 
و در پاسخ به نگاه  حیرت انگیز وی به صفحه سلبریتی 
تازه مرحوم شده روی گوشی ام اشاره می کنم که در حال 
پخش الیو مراسم است، اما هر چند دقیقه قطع می شود 
و یک آگهی خرید ملک یا دفتر مهاجرت یا صرافی رمزارز 
هم پخش می شود. بگذریم از اینکه پاسخ آن طرف هم 
پرسش های جدیدی ایجاد کرد که البته چندان فلسفی 
نبود و شاخ ترین پاسخش آن بود که: »از همین آگهی ها 
باید بفهمی یک سلبریتی واقعی هرگز نمی میرد، وگرنه 
آگهی ژل حجم دهنــده و قرص ترک  اعتیــاد در 28 روز را 

پخش می کرد.« 
امــروز دوباره کامیــار آمده و صفحه همین پســر چاقالو 
را نشــان می دهد که آن قدر خودش را در چشــم دیگران 
کشــید که ناچار شــدند یک جایی که نمی دانیم با یکی 
مثل خــودش کــه می دانیم، مثــالً مســابقه ای بدهد که 
می گویند و چنان ببــازد که می بینیم! حــاال در حالی که 

به نظر می رسد باید از خجالت مرده باشد یا ضربه های 
مثالً هولناکی که خــورده دل و روده اش را درهم پیچانده 
باشد، با آفرین و ماشاال وارد رختکن می شود تا چندتایی 
دور و برش بچرخند و قربان صدقه بروند. درست همان 
وقت که دوباره یادم آمده بود بپرسم آیا سلبریتی ها هم 
می میرند؟ کامیار گفت: »ببین سلبریتی یعنی همین، 
هیچ  وقــت نمی میره، همیشــه یک جــوری زنده اســت. 
درســت مثل ققنوس که از دل آتش بیرون میــاد! اصالً 
اومده که نمیره و هر روز یه جوری توی چشم باشه، حتی 

با بی آبرویی!« 
دم کامیار گرم که این گیر فلسفی را برایم حل کرد، شاید 
خودش هم باور نکند که چشمم را در دنیای کسب وکار 
هم بازتر کرده، حاال می فهمم چرا برخی کسب وکارها به 
جای شبکه های تخصصی فقط در اینستاگرام هستند. 
اینجاســت که می توانی سلبریتی شــوی، وگرنه به قول 
آن داداش مان »دولبریتی هم نیستی!« حاال چه فرقی 
می کند که اسمت بانک باشد یا مرکز نوآوری؛ مرده هم 
که باشــی کافــی اســت چندتایی پســت بگذاریــد، الیو 
بروید و نگذاری شلوغ شود؛ خودت باشی و خودش. آن 
وسط آگهی هم بروی عالی است، چون نشون می دهد 
فالوور داری؛ اما یادت باشد چه چیزی را تبلیغ می کنی؛ 

حجم دهنده و ترک اعتیاد از مد افتاده.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



آیا واقعاً 
صالح آبادی 
با رمزارزها 

مخالف 
است؟

اولین 
سفارش 
واردات با 
رمزارز 
ثبت  شد!

دنیای جدید توکن های 
اوراق بهادار

مبین سوسن آبادی، مدیر توسعه کسب وکار 
مزدکس و  پوریا بختیاری کارشناس و 
فعال بازار سرمایه از روش  های جدید 

سرمایه گذاری می گویند

رئیس کل بانک 
مرکزی درباره 

استفاده از 
رمزارزها در 

حوزه تبادل و 
سرمایه گذاری: 

ممنوع است!

 معاون وزیر 
صمت گفته تا 
پایان شهریور 
خبرهای بیشتری 
در این حوزه به 
گوش خواهد 
رسید
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31
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
سی و یکـــــــم  
بیست وســـــوم 
1401 د ا د مــر
16  صفـــــحه

11

ماجرای هک سوالنا از زبان 
سرپرست کنترل کیفیت صرافی 

ارز دیجیتال اوکی اکسچنج

چند توصیه  امنیتی
 به دارندگان سوالنا

تصمیمات دیرهنگام 
آسیب زاست!

رئیس مرکز همکاری های  تحول 
و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری 
درباره اهمیت رگوالتوری رمزارزها

نقطه تعادل 
کجاست؟ 

تحلیل دبیر کمیته اقتصاد 
دیجیتال دولت درباره مرز میان 
دغدغه حاکمیت و توزیع فناوری

6 3

الزامات  و رویکردهای درست سازمان دهی و  تنظیم گری 
 کسب وکارهای رمزارز و بالکچین چیست؟

در برابر آینده سد نسازیم!

کارشناسان و فعاالن  تنظیم گری  وکسب وکاری پاسخ دادند
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

 حتمــاً جدید ترین اظهــارات رئیس کل 
بانک مرکزی درباره رمزارزها را در برنامه 
صف اول شــبکه خبر شــنیده اید. یک بار دیگر 
اینجا بخشی از صحبت های او را تکرار می کنم: 
»همان طــور که بانــک مرکــزی بارها اعــام کرده، 
خریدوفروش رمــزارز خارج از چهارچــوب و برای 
مبادله و سرمایه گذاری ممنوع است و به رسمیت 
شناخته نمی شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی 
در مورد رمز ارزها این است که مبادله آن به عنوان 
ابزار سرمایه گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی 
که استخراج رمز ارز انجام داده اند، در چهارچوب 
آیین نامه مصوب هیئت وزیــران می توانند از آن 

برای واردات استفاده کنند.«

 علــی صالح آبادی حــرف  جدیــدی نزده 
اســت. هنــوز هــم رگوالتــوری در کشــور 
مبادلــه رمزارزهــای جهــان روا را بــه رســمیت 
نشــناخته، در حالــی کــه رگوالتــور در بخــش 
اســتخراج آیین نامــه دارد، امــا 
اظهــارات او پــر از ابهــام اســت. در 
جایــی می گویــد: »خریدوفــروش 
رمزارز خــارج از چهارچــوب و برای 
مبادلــه و ســرمایه گذاری ممنــوع 
اســت.« کلمــه »ممنــوع« یعنــی 
اینکــه قانونــی چیــزی را ممنــوع 
می کند، در حالی که درباره رمزارزها 
هنوز قانونی در کشور وضع نشده 
اســت. در جملــه دوم می گویــد: 
»مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری مورد قبول 
نیست.« وقتی تأکید بر ابزار سرمایه گذاری است 
و ســایر کاربردهــا را ذکــر نمی کنــد، آیــا بــه ایــن 
معناســت کــه مبادلــه رمزارزهــا به عنــوان ابــزار 

پرداخت مانعی ندارد؟

 عــاوه بــر ایــن در جملــه اول از عبــارت 
»خارج از چهارچوب« استفاده کرده که 
معلوم نیست منظور او از چهارچوب چیست. آیا 
چهارچوبی تعیین شده و داخل این چهارچوب 
مانعــی نــدارد؟ تا جایــی کــه می دانیــم و بــاز هم 
جست وجو کردم، بانک مرکزی غیر از سندی که 
بهمن ماه ۱۳۹۷ تحت عنوان »الزامات و ضوابط 
حوزه رمزارزها« منتشر کرد، چهارچوب دیگری 

مشخص نکرده است. در همین سند الزاماتی که 
در همان نسخه صفر باقی ماند و هیچ وقت به روز 
نشد، درباره مبادله رمزارزها نوشته شده است: 
»رمزارزهــای جهــان روا تنهــا در صرافی هایی که 
مقررات آن در بخــش الزامات عمومی صرافی ها 
آورده شده، قابل خریدوفروش و تبادل هستند.«

 بنابراین فعاً ما در حوزه تبادل رمزارزها 
قانونــی در کشــور نداریــم و نمی توانیــم 
اعــام کنیــم فعالیــت در ایــن زمینــه غیرقانونی 
اســت. همان طور که جعفــر نعنــاکار، حقوقدان 
می گوید: »در نظام حقوقی ایران دو کلیت اصلی 
وجود دارد؛ نخست حقوق عمومی و دوم حقوق 
خصوصی. در حقوق عمومــی همه چیز ممنوع 
اســت، مگر اینکــه دولت بــرای انجــام آن قانونی 
تصویب کند. شــما نمی توانید در ادارات دولتی 
اقدام به انجام کاری کنیــد، مگر اینکه مصوبه یا 
قانونــی داشــته باشــید. برعکــس در حقــوق 
خصوصی همه چیز آزاد است، مگر اینکه قانوناً 
ممنــوع شــده باشــد.« بنابراین جمع بنــدی من 
دربــاره اظهــارات علــی صالح آبــادی بــا موضــوع 
»بررسی عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول 
ملی و تنظیم مقــررات نظام پولــی و ارزی« درباره 
رمزارزها در شــبکه خبر این اســت کــه اوالً حرف 
جدیدی نزده که طبق آن موضع گیری کنیم. ثانیاً 
حرف های او در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در 
ایــن خصــوص مبهــم اســت و ثالثــاً بخشــی از 

سخنان او از نظر حقوقی اشتباه است.

 اما گذشته از موضوعی که صالح آبادی 
نکتــه  گفتــه،  ســخن  آن  دربــاره 
تأســف برانگیز ایــن اســت که مــا از مســئولی در 
جایگاه بسیار مهم رئیس کلی بانک مرکزی انتظار 
داریم در کام خود دقت بیشتری داشته باشد. 
متأســفانه ما قــدرت کلمــات و پیامدهایــی را که 
خواهــد داشــت، نادیــده می گیریــم. مخاطبــان 
رئیس کل بانــک مرکزی می خواهند چیــزی از او 
بشنوند که قابل اســتناد باشد. ســکوت راه حل 
درســتی نیســت، امــا صحــت و دقــت در کام 
ضرورتی غیر قابل انکار است. تکرار تجربه های 
این چنینی فقــط اعتبار مســئوالن کشــور را نزد 

مردم و فعاالن اقتصادی تباه می کند. 

INTROسرآغاز

درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

ممنوعیت با استناد به کدام قانون؟! 

چرا صالح آبادی با رمزارزها مخالف است؟
با وجود نشانه های مثبت از رویکرد دولت در حوزه واردات، رئیس کل بانک 

مرکزی مخالف جدی استفاده از رمزارزها در حوزه تبادل و سرمایه گذاری است

پالس مثبت دولت در اســتفاده از رمزارزها که با انتشار 
خبــر اولیــن ثبــت ســفارش واردات بــا اســتفاده از ایــن 
دارایی های دیجیتال منتشر شد، چندان دوام نداشت و 
پنح شنبه شب گذشته توسط اظهارنظر رئیس کل بانک 
مرکزی به حاشــیه رفت. اظهارنظری که نشــان می دهد 
با وجود تمایــل بخش هــای مختلف اقتصــادی دولت و 
همراهــی بخش هایــی از مجلــس، هســتند کســانی در 
دولت که چندان دل خوشــی از همه گیر شدن رمزارزها 

در کشور ندارند.
به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی مبادله 
و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ممنوع است و از سوی 
بانک مرکزی پذیرفته شــده نیســت و طبق قانون افرادی 
که رمزارز اســتخراج کرده انــد، صرفاً می تواننــد در حوزه 

واردات از آنها استفاده کنند.
صالح آبــادی دربــاره ســرمایه گذاری و مبــادالت در بــازار 
رمزارزها گفته: »موضوع رمزارزها چند ســالی است که 
در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به 
رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین 
معامات و مبــادالت آن را به عنوان ابزار ســرمایه گذاری 
ممنــوع کرده اند. در کشــور ما نیــز در ســال ۱۳۹۹ دولت 
آیین نامــه ای را بــرای کســانی که با مجــوز قانونــی وزارت 
صمت و وزارت نیرو رمز ارز اســتخراج کرده اند، تصویب 
کرد تا بتوانند دارایی خود را در ســامانه ای تحت نظارت 
بانــک مرکــزی عرضــه و از رمــز ارز استخراج شــده بــرای 

واردات استفاده کنند.«

 سرمایه گذاری با رمزارز؛ خیر!
رئیــس کل بانک مرکــزی اما در مــورد مهم ترین مســئله 
و اســتفاده ایــن روزهــای رمــزارز در کشــور موضــع  
سرسختانه ای گرفته و گفته است: »البته همان طور که 
بانک مرکزی بارها اعام کرده، خریدوفروش رمزارز خارج 
از چهارچوب و برای مبادله و سرمایه گذاری ممنوع است 
و به رسمیت شناخته نمی شود؛ بنابراین سیاست کلی 
فعلی در مورد رمز ارزها این است که مبادله آن به عنوان 
ابزار ســرمایه گذاری مورد قبول نیســت، اما کســانی که 
استخراج رمز ارز انجام داده اند، در چهارچوب آیین نامه 
مصــوب هیئــت وزیــران می تواننــد از آن بــرای واردات 

استفاده کنند.« با این اظهارنظر صالح آبادی عماً همه 
کســانی که در صرافی هــای داخلــی و خارجی مشــغول 
فعالیت هســتند در حــال دور زدن یــک ممنوعیت اند! 
اظهارنظری که دایره شــمول جرم انگاری حــوزه رمزارز را 
به شدت گسترش و امکان توســعه اکوسیستم رمزارزی 

و باکچین کشور را عماً متوقف می سازد.
رئیس کل بانک مرکــزی ادامه داده اســت: »با همکاری 
وزارت صمت، برای کســانی کــه مجوز اســتخراج رمزارز 
دریافت کــرده بودند، امــکان واردات کاال  فراهم شــده و  
مقررات این کار نیز مشخص شــده و به زودی طی هفته 

آینده اعام عمومی خواهد شد.«
او با اشاره به نوسانات باالی قیمت رمزارزها نیز هشدار 
داد: »در این بین افراد زیادی در این بازار دچار ریســک 
سرمایه گذاری و زیان می شوند؛ چراکه نوسانات رمزارزها 
بســیار زیاد اســت. به عنوان مثال بیت کوین تــا ۶۰ ، ۷۰ 
هزار دالر هم باال رفت و قیمت آن هم اکنون به حدود ۲۳ 
هزار دالر رسیده؛ بنابراین این بازار نوسانات باالیی دارد 

که مردم باید مراقب باشند.«

 کمتر از یک ماه تا آغاز رمزریال 
رئیس کل بانک مرکزی درباره رمزریــال نیز توضیح داد: 
»ریال دیجیتال یا رمزریال با رمزارزهای جهان روا کاماً  
متفاوت اســت و افــراد به جــای اینکه اســکناس ریال را 
جابه جــا کننــد، می توانند از رمزریــال یا ریــال دیجیتال 
استفاده کنند، یعنی ریال دیجیتال جایگزین اسکناس 
ریــال می شــود. مقدمــات آن هــم انجــام شــده و طبــق 
وعده ای کــه داده ایم، این کار ان شــاءهللا در شــهریورماه 

به طور آزمایشی عملیاتی می شود.«
صالح آبــادی ادامــه داد: »کشــورهایی در دنیــا ایــن کار 
را انجــام داده انــد؛ یکــی از ایــن کشــورها چیــن اســت 
کــه هم اکنــون ۲۵۰ میلیــون نفــر از جمعیت این کشــور 
از یــوان دیجیتــال اســتفاده می کننــد. مــا نیز در کشــور 
زیرســاخت های این کار را فراهم کرده ایــم. در واقع ریال 
دیجیتال ریالی اســت که ناشــر آن بانک مرکزی اســت، 
همانند اسکناس ریال که از سوی بانک مرکزی منتشر 
می شود. البته در این زمینه نیازمند آموزش هستیم که 

ان شاءهللا انجام خواهد شد.«

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

۲۰۲۲ برتریــن  کوین فســت آســیا 
جشــنواره کریپتو، باکچیــن، وب۳ و 
ان اف تی اســت کــه امســال در آســیا 

برگزار می شود.
چنــد هفته گذشــته اجــاس G20 در بالی بــا محوریت 
مسائل آینده برگزار شد. اکنون کوین فست آسیا ۲۰۲۲ 
قصد دارد قانون گذاران، رهبران، جوامع توســعه دهنده 
و کارآفرینــان ایــن حــوزه را گــرد هــم  آورد تــا در مــورد 
بینش های جهانی و فرصت های منطقه ای به گفت وگو 
بنشــینند. ایــن رویــداد در یک مکان ســاحلی در شــهر 
بالــی در اندونــزی برگــزار می شــود و بــا کنفرانس هــای 
معمول تفاوت خواهد داشت. آسیا کوین فست به همه 
شــرکت کنندگان بســتری را برای تعامل و شبکه ســازی 

ارائه می دهد.
 ،)Coinvestasi( »میزبان این رویداد »کوین وستاســی

رســانه کریپتویــی شــماره ۱ اندونــزی )یــک شــرکت 
شــبکه رمزنــگاری اندونــزی( اســت و حامیــان آن 
کوین دســک،کوین گکو، انجمن های باکچیــن اندونزی 

و اتاق بازرگانی اندونزی هستند. 

بالکچین الیف ۲۰۲۲
باکچین الیــف ۲۰۲۲ نهمیــن رویداد 
ســاالنه در زمینــه باکچیــن، ارزهــای 
دیجیتــال و ماینینــگ در روســیه و 
اروپاســت. ایــن رویــداد بزرگ تریــن 
رویداد صنعتی در جهان محســوب می شــود و ســاالنه 

بیش از پنج هزار شرکت کننده را گرد هم می آورد.
برخــی از شــرکت کنندگان ایــن رویــداد مدیــران ارشــد 
پروژه هــای ارزهای دیجیتال پیشــرو بین المللــی، تجار و 
کارآفرینان، توســعه دهندگان باکچین، تولیدکنندگان 

و تأمین کننــدگان تجهیــزات ماینینــگ، بنیان گــذاران 
استارتاپ های باکچین، مقامات دولتی و افراد مشهور 

صنعت کریپتو هستند.
در باکچین الیــف ۲۰۲۲ در مــورد مهم تریــن مســائل 
صنعت بحث می شــود. شــرکت کنندگان در مورد تمام 
روش هــای مرتبــط بــا کســب درآمــد از جملــه ارزهــای 
دیجیتــال، ماینینــگ کارآمــد، بانکــداری کریپتویــی و 
آخریــن روندهــای صنعــت؛ مثــل متــاورس، ان اف تــی، 
دیفــای و معامــات P2P آشــنا خواهنــد شــد. در ایــن 
رویــداد میزگــردی با حضــور نماینــدگان دولــت در مورد 
آخریــن بینــش آنهــا از مقــررات مربــوط بــه ارزهــای 
دیجیتــال نیــز برگــزار خواهــد شــد.  ســازمان دهندگان 
باکچین الیف Listing.help ،۲۰۲۲، یک آژانس پیشرو 
در فهرســت کردن صرافی ها  و Ideo.one، یک سازمان 

بین المللی اقتصاد دیجیتال هستند. 

کوین فست آسیا ۲۰۲۲ 
و بالکچین الیف ۲۰۲۲

معرفی 
دو رویداد 

بین المللی

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به دلیل 
نوسانات آن همه سرمایه خود را در آن از دست بدهید. 

توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در آن مطمئن 
شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.

EVENTرویداد

 رئیس مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت نهاد 

ریاست جمهوری:

تصمیمات دیرهنگام 
آسیب زاست!

مرکــز  رئیــس  وطنخــواه،  ســیروس 
همکاری هــای تحــول و پیشــرفت نهــاد 
ریاست جمهوری، در نخستین اجاس 
بین المللی انجمن های رمزارز و باکچین  
با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند 
نوآوری و فناوری اســت، گفت: »بررســی 
تجربــه کشــورها و مشــاهده تغییــرات 
کسب وکارها نشــان می دهد که اقتصاد 
دیجیتال تماماً ابعاد مجموعه ها را تحت 

تأثیر قرار می دهد.« 
او ادامــه داد: »تحقق اقتصــاد دیجیتال 
نیازمند توسعه زیرساخت های نرم افزاری 
و سخت  افزاری است و به بهبود بهره وری 
و ایجــاد شــفافیت منجــر می شــود.« او 
همچنین بیان کرد که فناوری ها به  وسیله 
بیگ دیتا، باکچین، اینترنت اشیا، هوش 
مصنوعــی و... مفاهیــم اولیه اقتصــاد را 
متحول می کنند. اینهــا ابزارهای نوآوری 

هستند که کاربری را تسهیل می کنند.
سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
همایش تکنوباک با اشــاره بــه اهمیت 
باکچین گفت: »تصمیمات دیرهنگام 
سیاست گذار، آسیب زاســت، به همین 
دلیــل قانون  گــذار و ناظــران، به دنبــال 
امکان پذیر کردن فین تــک در کنار حفظ 
امنیت هســتند تا دسترســی کاربران به 
خدماتی مانند آموزش وپرورش، خدمات 

مالی و... تسهیل شود.«
وطنخــواه ادامــه داد: »گــذار بــه توســعه 
اقتصــاد دیجیتــال بــه خط مشــی تمــام 
کشورها تبدیل شده، به همین دلیل الزم 
بود تدابیری اندیشیده شود؛ تکنوباک 
یکــی از همــان تدابیــر اســت. جلســات 
متعددی هم بین کشورهای ایران و روسیه 

و ترکیه انجام شده است.«
او بــا اشــاره بــه تکنوبــاک گفــت: »یکی 
از محورهــای ایــن کنفرانس اســتفاده از 
تجربیات کشــورها برای رفع چالش های 
کاربردهای باکچین است. زمینه سازی 
دربــاره تعامــات بین المللــی، دولتــی و 
حاکمیتی با بخش خصوصی یکی دیگر 
از محورهــای مهم ایــن همایــش دوره ای 

است.«
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سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T

 صنعت بازی، وب 3 و 
سرمایه گذاری های 

پیش رو

کارمزد؛ یک متغیر 
کلیدی در بازی های 

آینده
 در روزهایــی کــه بــازار آینــده 
نامشــخصی در پیــش دارد و 
بسیاری با ترس و احتیاط به پروژه های 
رمزارزی نگاه یا ورود می کنند حوزه بازی 
اوضــاع اش خــوب اســت. آن هــم حوزه 
بازی های باکچینی که تحت نام بزرگ 

وب۳ در حال توسعه هستند.

 صنعــت بازی شــبیه یک خط 
مقدم برای دنیای رمزارز است 
و انتظار می رود بودجه های بسیاری به 
ســمت اســتودیوهای بــازی و چنیــن 
پلتفرم هایــی روانــه شــود. چالش هــای 
قابل توجهی در این رابطه وجود دارد که 
از آن جملــه می تــوان بــه دیــد منفــی 
کاربران اشــاره کرد کــه در نهایت باعث 
می شــود ان اف تی هــا از طریــق برخــی 
اپلیکیشــن ها مورد تهدید قــرار گیرند. 

اما این همه ماجرا نیست.

 دنیــای خودکفــای بازی هــا که 
برخــی  بــه  خــود  ارتبــاط 
بخش های دنیای کریپتو را با توکن های 
اختصاصــی کــه بــرای خــود تعریــف 
کرده اند محدود ساخته اند، جای خوبی 
و  کاربــران  توجــه  جلــب  بــرای 
سرمایه گذاران تبدیل شده اند. در عین 
حال که هزینه های جذب مشــتری باال 
می رود، روش سرمایه گذاری خطرپذیر 
می تواند برای جذب کاربر، کارمزدهایی 

را به آنها پرداخت کند. 

 بــازی در دنیــای رمــزارز به یک 
رونــد صعــودی تبدیــل شــده 
اســت. در حالــی کــه بخــش زیــادی از 
ســرمایه ها در دنیــای بــازی بــه ســمت 
گزینه هایی می رود کــه افراد با بازی پول 
دربیاورند، البته که عده ای اعتقاد دارند 
چیزی دال بر مطلوب بــودن این بازی ها 
وجود نــدارد. از یــک طرف زمــان زیادی 
بــرای تولیــد بازی هــای بــزرگ صــرف 
می شــود و از طــرف دیگــر بازی هــای 
ســرگرم کننده تا حدی نگرانی کاربران را 
به دنبال دارند؛ چراکه وقتی می خواهند 
سود کوتاه مدت را به حداکثر برسانند، 

کار کمی برای آن ها سخت می شود. 

GAMEبازی

بازی هــای باکچین در ســال ۲۰۲۱ شــاهد یک رکــورد در 
تعداد کاربران خود بودند. عاوه بر آن، اخبار رسانه های 
مطــرح کــه برندهــای بــزرگ ایــن فضــا را رصــد می کنند، 
نشــان می دهنــد در کنــار تأثیــر اجتماعــی ایجادشــده 
توسط بازی های پول ســاز در اقتصادهای نوظهور، توجه 
شــرکت های ســرمایه گذار ریســک پذیر بــه ایــن حــوزه 
هــم بســیار جلــب شــده اســت. ایــن شــرکت ها پــس از 
ســرمایه گذاری تنهــا 8۰ میلیــون دالر در ســال ۲۰۲۰، در 
طول ســال بعد یعنــی ۲۰۲۱ حــدود چهــار میلیــارد دالر 
در بازی هــای باکچیــن ســرمایه گذاری کردنــد. ســرمایه 
واردشده در بازی های باکچین و زیرساخت آنها در سال 

۲۰۲۱ حدود پنج هزار درصد بیشتر از سال قبل است.
یــه و در کنــار عملکــرد چشــم گیر بــازی  در مــاه فور
 NBA Top Shot، گروهــی از ســرمایه گذاران فرشــته از 
جمله ویل اســمیت، مایکل جردن و اســتفان دیگز، یک 
ســرمایه گذاری ۳۵۰ میلیــون دالری را در دیپرلبــز، تیــم 
پشــتیبان بازی تاپ شــات و کریپتوکیتیز بــازی محبوب 

ان اف تــی انجــام دادنــد. در مــاه ســپتامبر دیپرلبــز یــک 
افزایش سرمایه ۲۵۰ میلیون دالری داشت که باعث شد 
به عنوان ســومین پــروژه موفــق باکچینــی از نظر جذب 

سرمایه در سال ۲۰۲۱ شناخته شود. 
»سوراره«، استارتاپ فرانسوی در زمینه فوتبال فانتزی، 
در همان ماه توانســت بــا همراهی صندوق ویژن ســافت 
بانک و ستارگان فوتبال همچون جرارد پیکه، ریو فردیناند 
و آنتوان گریزمان، یک جذب سرمایه در سری B خود به 

ارزش ۶8۰ میلیون دالر داشته باشد.
چنــد روز بعــد ارز دیجیتــال ایموتبــل ایکــس کــه روی 
راه حل هــای الیــه ۲ اتریــوم تمرکــز دارد، توانســت رقمــی 
در حــدود ۷۷ میلیــون دالر ســرمایه جذب کند. شــرکت 
Animoca Brands کــه یــک صنــدوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیر با تمرکز بر ســرگرمی های دیجیتال، باکچین 
و گیمیفیکیشــن اســت، یکــی از مهم ترین شــرکای این 

سرمایه گذاری بوده است. 
این شــرکت مبلغ نامشــخصی را نیز روی اســتار اطلس 

سرمایه گذاری کرده که یک بازی برای کسب درآمد است 
و شامل سندباکس، رو ریســینگ و آرک 8 می شود و در 
کنار آن چند بازی سنتی دیگر هم وجود دارد. انیموکا هم 
بیش از ۲۲۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری را در سال ۲۰۲۱ 

انجام داده است.
مهم تریــن آمارهــای دیگــر ســرمایه گذاری خطرپذیر در 
حــوزه بازی هــای باکچینــی شــامل ســرمایه گذاری ۱۶۱ 
میلیــون دالری در اســکای ماویز، ۹۳ میلیــون دالر در 
ســندباکس و ۷۵۰ میلیــون دالر در فورتــه می شــود کــه 
پلتفرمــی بــرای راه حل هــای الیــه ۱ و ۲ اســت تــا توســعه 
باکچیــن اتریــوم را تقویت کننــد. رکورد ســرمایه گذاری 
در ســال ۲۰۲۱ در ایــن صنعت تنهــا ســیگنال دیگری از 
آینده درخشان بازی های باکچین است. انعطاف پذیری 
اقتصــادی ایجادشــده بــا ایــن ســرمایه گذاری ها در کنار 
مشارکت های استراتژیک و کارشناسانی که وجود دارند، 
باعث شده رشــد گســترده ای در ماه های آینده برای این 

حوزه پیش بینی شود. 

سرمایه گذاری چهار میلیارد دالری در پروژه های بازی بالکچین  نگاه ها را به این صنعت 
جلب کرده است

آینده از آن کدام بازی های بالکچینی است؟

Investment raised in blockchain gaming 2021
Company Investment Raised (Million)

Forte $930

Sorare $783

Dapper Labs $607

Animoca Brands $221

Sky Mavis $161

OpenSea $123

Mythical Games $120

The Sandbox $93

Immutable  $77

IMVU/Together Lab  $35

Enjin  $23

Yield Guild Gaming  $22
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M A R K E T

ANALYSiSتحلیل

 سرمایه گذاری نام های 
بزرگ روی پروژه های 
بالکچینی ادامه دارد

سردوگرم 
یک زمستان

 پیــش از ایــن بارهــا دربــاره ورود 
هلدینگ هــای بــزرگ بــه حــوزه 
اســت.  شــده  صحبــت  رمــزارز 
هلدینگ هایی چون تســا کــه روی دوج 
کویــن ســرمایه گذاری کــرده و دیگــر 
سازمان هایی که به این بازار وارد شده اند.

 واقعیــت ایــن اســت کــه رؤیای 
ســرمایه گذاران در وب۳ قــدری 
وارد دوران بغرنج خود شده است. سقوط 
ارزش بــازار رمــزارز بــه معنــای کاهــش 
تبلیغات، کاهش صحبت از آن ها در میان 
جمع های دوستانه و در نهایت ورود افراد 
جدید کمتری به این بازار خواهد بود. این 
ریزش در سرمایه گذاری از آنچه برای این 
بازار انتظار تفاوت زیادی دارد، اما به نظر 
می رســد به واســطه ســرمایه گذاری های 
ســازمانی و کانــی کــه بــا روی پروژه هــای 
آینــده دار دنیــای رمــزارز صــورت گرفتــه، 

وضعیت خیلی هم بد نباشد. 

 بــا ایــن حــال، هنــوز هــم زمــان 
ســختی بــرای بازیگــران اصلــی 
رمزارز است و این پرسش باقی است که 
چطور می توان این سرمایه گذاری ها را در 
چنین بازار خرسی )نزولی( وارد کرد. برخی 
ممکن است از اســتراتژی های متفاوتی 
پیــروی کننــد و برخــی هــم از پروژه هایی 
حمایت کنند که در ادامه ارتباط کمتری با 
دنیای ارزهای دیجیتال دارند، اما بیشتر 
روی دارایی های دیجیتال یا عرصه هایی 
تمرکز دارند که به صورت خاص از طریق 
بازی های مبتنی بر وب ۳ به کار می روند. 

 زمســتان رمــزارز پیــش از ایــن 
رسیده بود، اما گویا قانون گذاران 
آمریکایی قصد دارند ســردی آن را کمی 
بیشــتر کنند. وزارت دادگستری آمریکا 
ســه نفــر را بازداشــت کــرده کــه یکــی از 
کارکنان کوین بیس هم در میان آنها دیده 
می شــود. ایــن افــراد بــه هم دســتی در 
معامــات غیرقانونی بــازار رمــزارز متهم 
شده اند. کمی بعد اعام شد شورای بورس 
آمریکا آنها را به کاهبرداری متهم کرده 
است. البته باید دید چه تعابیری می توان 
از قوانین داشت و این تعابیر چه معنایی 
بــرای صرافی هــای بــزرگ دارنــد. در هــر 
صورت فعا اوضاع رگوالتوی بر ســرمای 

بازار افزوده است.

کندل هفتگی قیمت بیت کوین در حال بسته شــدن 
اســت و اگر اتفاق خاصــی نیفتــد، ایــن ارز دیجیتال 
می توانــد چهارمین هفتــه صعودی خود را در شــش 
هفته گذشته تجربه کند. این در حالی است که برخی 
شــاخص های تکنیــکال نیــز در نماهــای بلندمــدت، 
شــانس بیت کویــن بــرای ادامه ایــن روند صعــودی را 
نشــان می دهند. به گــزارش کوین دســک )بــا ترجمه 
ســایت ارز دیجیتــال( بیت کوین که روز گذشــته یک 
بار دیگــر به بــاالی ســطح ۲4.۰۰۰ دالر بازگشــت، در 
حال حاضر با قیمتــی باالتــر از ۲4.۶۰۰ دالر معامله 
می شــود. قیمت آن طی هفت روز اخیر ۶.۶۵ درصد 
و در یک شــبانه روز گذشته بیش از ســه درصد رشد 

کرده است.
اتریــوم کــه ایــن هفتــه دو بــار مقاومــت ۱.۹۰۰ دالری 
را پشــت ســر گذاشــته، شــرایطی بهتــر از بیت کوین 
داشته و طی هفته قبل ۱۵.۵۶ درصد رشد کرده است. 

ســرمایه گذاران اتریــوم این روزهــا بی صبرانــه منتظر 
 )Merge( به روزرسانی این شبکه یا همان رویداد مرج
هستند که قرار است سازوکار این باکچین را از مدل 
قدیمــی مبتنــی بــر اثبــات کار بــه مــدل کم مصرف تر 
اثبات سهام منتقل کند. بیت کوین و اتریوم از ابتدای 
سال جاری به ترتیب ۵۰ و 48 درصد از ارزش خود را از 
دســت داده اند و هم بستگی قیمتی بســیار زیادی با 
یکدیگر داشــته اند. گفتنی است همبستگی قیمت 
بیت کویــن و اتریــوم طــی ۳۰ روز گذشــته ۹۲ درصد و 

برای ۹۰ روز گذشته 8۷ درصد بوده است.
رونــد صعــودی اخیــر بیت کویــن به وضــوح روی 
نمودار هفتگی دیده می شــود. قیمت پــس از ریزش 
4۲درصــدی ای کــه بیــن ۲8 مــارس تــا ۲۷ ژوئــن )8 
فروردین تا ۶ تیر( تجربه کرد، با جهشــی ۲۵درصدی 
به باالی ۲4.۰۰۰ دالر بازگشــت؛ البته با کمی نوسان 
منفی در مســیر. افزایش حجم معامات بیت کوین 

از روز ۱۳ ژوئــن )۲۳ خــرداد( و همزمــان بــا خــروج 
فروشــندگان از بازار آغاز شــد. حال ســؤالی کــه برای 
ســرمایه گذاران به وجود آمده، این اســت کــه آیا این 
فشــار فروش بــر اســاس ارزش درک شــده بیت کوین 
بوده یا اینکه تحت  تأثیر ســقوط دیگر بازارهای مالی 

شکل گرفته است.
از منظر تکنیکال نیز کاهش محدوده نوســان قیمت 
در نمــای هفتگــی بــازار و افــت شــاخص میانگیــن 
محــدوده واقعــی )ATR( بیت کویــن پــس از ۱۳ ژوئن، 
فروکش کــردن نوســان ها و میــل بــه فــروش میــان 
ســرمایه گذاران را نشــان می دهــد. شــاخص قــدرت 
نســبی )RSI( در ایــن تاریــخ اشــباع فــروش و خــروج 
ســرمایه گذاران از بــازار ارزهــای دیجیتــال را نشــان 
مــی داد، امــا فرصتــی را هم نصیــب ســرمایه گذارانی 
کرد کــه در آن زمان مایل بــه پذیرش ریســک ورود به 

بازار بودند.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها که رنگ سبز آن این روزها کمی بیشتر شده است

یک هفته صعودی دیگر برای بیت کوین
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در پنل سازمان دهی و  تنظیم گری  کسب وکارهای رمزارز و بالکچین در همایش بین المللی 
تکنوبالک مطرح شد

در ســال های گذشــته در حوزه هــای مختلــف فناورانــه و 
نوآورانــه صاحب تحوالتــی بودیم کــه ســاختارهای قبلی 
را متحــول کــرده و ســاختارهای بهینــه جدیــدی را بــرای 
ارائه دهنده خدمت به وجود آورده است. این موضوع بعد 
از فراگیر شدن اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه هایی 
چــون حمل و نقــل و خدمــات شــهری، خرده فروشــی، 
خدمــات بانکــی، ســامت و... اتفــاق افتــاده، امــا وقتــی 
بســتری ایجاد می شــود که می تواند به تحوالت اساســی 
و بهینه ســازی خدمات منجر شــود، به ســایر حوزه ها هم 
پا خواهــد گذاشــت و نمی تــوان آن را متوقف کــرد. یکی از 
حوزه هایــی کــه در این روند دســتخوش تغییر شــد، حوزه 
مالی است. زیرساخت هایی در این حوزه به وجود آمد که 
زیرساخت های قبلی را بهبود بخشید و روش های انتشار 

ارزش را بهینه کرد و روش های جدیدی را به وجود آورد. 
در همیــن راســتا در پنــل ســازمان دهی و  تنظیم گــری 
 کســب وکارهای رمزارز و باکچین در همایش بین المللی 
تکنوبــاک بــه چالش هــای حــوزه  تنظیم گــری و اقدامات 
صورت گرفته در این  رابطه و ســناریوهای آینــده در ایران و 
دیگر کشورها پرداخته شد. در این پنل »آنتون دوکاچف«، 
عضو مجلــس دومــای روســیه؛ »الکســاندر برژینکف«، 

رئیس انجمــن رمــزارز روســیه؛ »محمد طهرانــی«، مدیر 
آزمایشگاه باکچین دانشــگاه خاتم؛ »امیرحسین راد«، 
مدیرعامل صرافی نوبیتکس؛ »مجتبی توانگر«، نماینده 
مجلــس شــورای اســامی؛ »حســین اســامی«، رئیــس 
سازمان نصر تهران و علی اصغر »قائمی«، مشاور رئیس 
مجلس در امور فنــاوری اطاعات ســخنرانی کردنــد. این 
پنل با مدیریت محمدمهدی شریعتمدار، رئیس انجمن 

فین تک برگزار شد. 

  ابعاد قانون گذاری در روسیه
آنتــون دوکاچــف در پاســخ بــه ســؤال مدیــر پنــل در مورد 
وضعیت  تنظیم گری در روسیه و نگاه حاکمیت به این حوزه 
و چالش های کلیدی حاکمیت در این حوزه گفت: »وضع 
قوانین در روسیه ابعاد مختلفی دارد. اولین بعد حفاظت از 
شهروندان از کاهبرداری است. به دلیل عدم اطاع مردم 
از ســرمایه گذاری در این حوزه ممکن است دچار مشکل 
شود. شــخص حقیقی می تواند تا ســقف ۱۰  هزار دالر در 
این حوزه ســرمایه گذاری کند. بعد دوم در مورد این است 
که چه کســی باید تنظیم کننده باشــد. یکی از ارگان هایی 
که می تواند تنظیم کننده این حوزه باشد، بخش مالیاتی 

است.« 
این عضــو مجلــس دومــای روســیه در مورد ســومین بعد 
قانون گذاری حوزه رمزارزها در روسیه افزود: »سومین بعد 
قانون گذاری در روسیه الیسنس کردن این فعالیت است و 
الیسنس کردن هم بر اساس تصمیم بانک مرکزی انجام 
می شود. الیسنس تعیین می کند چه کسی بخش تبادل 
را انجــام دهــد. ذیل این الیســنس بــه  طرف مقابــل اجازه 
سرمایه گذاری تا ســقف صد میلیون روبل داده می شود. 
بعد چهــارم هم مربــوط به ماینینگ اســت. شــرکت های 
روســی می تواننــد بــرای ماینینــگ الیســنس دریافــت و 
زیرساخت هایشان را در خاک روسیه ثبت کنند. البته برای 

انجام ماینینگ باید مجوز داشته باشند.« 
دوکاچف اضافه کــرد: »غیرمتمرکز کــردن این فعالیت ها 
می تواند بخش مالی کشور را مختل کند و به زندگی مردم 

صدمه بزند.« 

  ما با رویکرد استقالل به رمزارز نگاه می کنیم
مجتبی توانگر نیز در پاسخ به همین سؤال اظهار داشت: 
»باکچین و رمزارز مباحثی در لبه دانش هستند. بر همین 
اســاس در تمام دنیا دانش اندکــی در میان تصمیم گیران 

در برابر آینده 
سد نسازیم!

I N T E R V I E W

 دغدغه حاکمیت 
و توزیع فناوری

نقطه تعادل 
کجاست؟

رضا باقری اصــل در کنفرانس بین المللی 
تکنوباک گفت: »در ســند تحــول دولت 
بخشــی به نــام رمزارزش ها وجــود دارد که 
نشانگر توجه دولت به دارایی های دیجیتال 
اســت، اما دولــت دغدغه حفظ ســرمایه 
مردم را هــم دارد. مــردم رمزارزهــا را ابزاری 
برای حفظ تعادل ســرمایه خود می دانند 
و توجه آنها به این پدیده نوظهور غیرقابل 

انکار است.«
معاون امــور دولت، مجلس و اســتان های 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات ادامه 
داد: »در کنار امیدها، بیم هایی وجود دارد، 
اگر به دنبال رشد و توسعه فناوری هستیم، 
باید تمامی جوانب را بررسی کنیم. باید به 
نقطه متعادلی میان دغدغه های حاکمیت 

و توزیع فناوری برسیم.«
باقری اصل به تحریم اشــاره کــرد و گفت: 
»موضوع تحریم ها هم هســت و می توان 
به وسیله رمزارزها تبعات آن را تا حدی رفع 
کــرد.  تحریم  برای روســیه تجربه جدیدی 
است و ما پلتفرم هایمان را در اختیارشان 
خواهیم گذاشت.« او در ادامه به موضوع 
ماینینگ هم اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد 
که مصوبه مربوطه تصویب شود و بتوانیم 
از فناوری که اقبال عمومی دارد، استفاده 
کنیم. او با بیان اینکه دولت به تسهیل امور 
گرایش دارد، توضیح داد: »کارگروهی هایی 
تشکیل داده شــده اســت. این کارگروه ها 
اخیراً به دنبال پیشــبرد ســندهای قانونی 
رمزارزها که توسط مجتبی توانگر، رئیس 
کمیته اقتصــاد دیجیتــال مجلس مطرح 
شده،  هستند تا با کمک مجلس، صنعت 
رمزارز به صنعتی رسمی تبدیل شود.« او 
در خصوص توجه به دیپلماسی سایبری 
گفــت: »می تــوان از ظرفیت هــای موجود 
استفاده کرد و با تأسیس شرکت هایی در 
کشورهای ایران و روسیه خلق ارزش کرد.«

معاون امــور دولت، مجلس و اســتان های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات معتقد 
اســت مقررات گــذاری بایــد ریســک ها را 
پوشــش دهد و منافــع حاصــل از فناوری 
را هــم در نظــر بگیــرد. توجــه بــه رگ تک و 
ســندباکس می تواند به سیاســت گذاری 

کمک کند.

COMMENTدیدگاه
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وجــود دارد؛ بنابرایــن برای قانون نویســی بایــد در نهادهای 
تقنینی سطح دانش در نهادهای تصمیم گیرنده باال رود.« 

نماینده مجلس شورای اسامی  ادامه داد: »طبق آنچه از 
ســناریوهای آینده در طول قانون گذاری و قاعده نویسی در 
ذهن دارم، فکر می کنم در بــازه کوتاه مدت اتفاقی در زمینه 
قانون گذاری نمی افتــد و صرافی ها فعاً در حالت تعلیق به 
فضا نگاه کنند؛ زیرا سطح دانش در نهادهای تصمیم گیرنده 
پایین است. همچنین باید تمام نهادهای اجرایی کشور را 
مجاب کنیم که کار را جلو ببریم. فکر می کنم اگر صرافی ها 
وارد مسائل تجاری و خدماتی شوند، این روند سریع تر پیش 
رود. اگر صرافی ها صرفاً در صرافی که در عمق کمی قرار دارد، 
حضور داشته باشــند، تصمیم گیران توجه کمتری به آنها 
می کنند، اما اگــر صرافی ها خدمات بیشــتری ارائه دهند، 

بیشتر به آنها توجه و کمک می شود.«
توانگر افزود: »ســناریوی دیگر سناریوی سلبی است که با 
توجه  به رشدی که در حوزه فین تک شاهد هستیم، پایدار 
نخواهد بود. نظاره گری هوشمند بالغ ترین رویکردی است 
کــه در دنیــا وجــود دارد. این نــگاه در کمیســیون اقتصادی 
مجلس، کمیسیون صنایع مجلس و هیئت مدیره مجلس 
ایران وجود دارد. بدین ترتیب فکر می کنم چالش ها به تدریج 
رفع خواهد شد و ما در بازه بلندمدت تر به سمت قاعده مند 

کردن این فضا می رویم.«
او گفت: »ما با رویکرد اســتقال بــه رمزارز نــگاه می کنیم. 
استقال کشور به این حوزه مرتبط است. اگر می خواهیم 
وابستگی خود به دالر را کم کنیم، حتماً باید رویکرد بهتری 

نسبت به رمزارزها داشته باشیم.«

  ایــن یــک فنــاوری تهاجمــی اســت، بایــد 
 تنظیم گری را شروع کرد

حســین اســامی در مورد وضعیت فعلــی رضایِت بخش 
خصوصــی از حمایــت و مواجهــه  بخــش ناظــر و قابلیــت 
خود تنظیم گــری در ایــن حــوزه توضیــح داد: »در کشــور 
بیشــترین نگاهی کــه عامه مــردم  بــه حــوزه غیرمتمرکزها 
و رمزارزهــا دارنــد، نگاه ســرمایه گذاری اســت. عامــه مردم 
از ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســتقبال کرده اند و ســایر 
دغدغه ها برای آنها مطرح نیست. دلیل استقبال مردم این 
است که می خواهند قدرت پول خود را حفظ کنند و وقتی 
تعداد اســتقبال کنندگان افزایش می یابد و زیاد می شــود، 
 تنظیم گری باید شــروع شــود. شــروع بــه  تنظیم گــری باید 
مرحلــه ای و پیش رونده باشــد. ایــن یک فنــاوری تهاجمی 
اســت. در مقابله با آن نبایــد دچار اختال شــد، بلکه باید 

شروع به  تنظیم گری کرد.«
رئیــس ســازمان نصــر اضافــه کــرد: »بخــش خصوصــی 
در ایــن زمینــه می توانــد جلوتــر باشــد. نمی گویــم االن، 
ولــی زیرســاخت های الزم بــرای تنظیم گــری وجــود دارد. 
می توانــم ادعــا کنــم از بخــش دولتــی جلوتریــم. بخــش 
دولتی دغدغه هــای خــاص خــود را دارد، از جمله دغدغه 
پول شــویی و خــروج ارز. البتــه بخــش خصوصــی نیــز در 
مورد این دغدغه ها همســو و هم نگاه است، اما احساس 
می کنیم بهتر است نحوه پاسخ به این دغدغه ها را بخش 

خصوصی پیشنهاد بدهد.«
اســامی در مــورد نقــاط ضعف بخــش خصوصــی اظهار 
داشت: »بخش خصوصی در نوشتن متونی که بتواند جمع 
زیادی از عقا را در مجلس و سایر نهادهای حاکمیت اقناع 
کند، ضعف دارد. ما وقتی با  تنظیم گری مواجه می شویم، 
به سمت انتقاد می رویم، ولی هنوز هم در مورد اینکه چه و 

چگونه بنویسیم، اتفاق نظر نداریم.« 
وی گفت: »اگر موضــوع اصلی تبادل و اســتفاده به عنوان 
ابزار پرداخت نباشــد، لزومــاً بانک مرکــزی مهم ترین نهاد 
برای اظهارنظر در این حوزه نیست، بلکه سازمان بورس باید 

پیشرو باشد و بیشترین دغدغه را داشته باشد.« 
اسامی تأکید کرد: »در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها این 
حوزه قابلیت تبدیل تهدید به فرصــت را دارد. من تعجب 
می کنم که برخی دغدغه پول شویی و خروج ارز دارند. کدام 

دغدغه برای ما مهم تر از خوشحالی بدنه بخش خصوصی، 
خوشــحالی عامه مردم و گسترش کســب وکار است؟ باید 
دغدغه بخــش خصوصــی و عامه مــردم هم بــه  انــدازه آن 

دغدغه ها برای ما مهم باشد.« 

  کســانی کــه رویکــرد ســلبی دارنــد بــازی را 
می بازند

امیرحســین راد در پاســخ بــه ســؤال شــریعتمدار در مورد 
وضعیت فعلی حوزه رمزارزها و اینکه کدام قســمت از این 
حوزه نیازمند  تنظیم گری است، گفت: »واقعیت این است 
کــه  کســب وکارهای رمــزارزی در ایران بــا خــون دل به اینجا 
رسیده اند و حمایت خاصی دریافت نکرده اند. در برهه ای 
دیدی بســیار منفی نســبت به مــا وجود داشــت و مــا را با 
پروژه های کاهبرداری مقایسه می کردند. در حال حاضر این 
 کسب وکارها بزرگ شده اند و در برخی مواقع حتی از بورس 
هم تعداد مبادالت بیشتری دارند.  پس این حوزه کوچک 

نیست و نیاز به توجه دارد.« 
مدیرعامل صرافی نوبیتکس افزود: »در چند ســال آینده 
رمزارزهــا بخشــی از زندگــی مــردم خواهنــد بــود. شــاید تا 
چهار الی پنج ســال آینده ضریب نفوذ زیادی را در منطقه 

خاورمیانــه شــاهد باشــیم. این 
اتفــاق چــه بــا رگوالتــوری و چــه 
بــدون آن پیــش خواهــد آمــد و 
حتی با وجود ممنوعیت به رشد 
خود ادامه خواهد داد. با در نظر 
گرفتــن ایــن واقعیــت کســانی 
که رویکــرد ســلبی دارنــد، بازی 
را می بازنــد. چین در ســال های 
گذشته قوانین سخت گیرانه ای 
را تصویــب کــرد و باعــث شــد 
پلتفرم ها به کشــورهای دیگری 
کوچ کنند و سهم اقتصادی آنها 

نصیب دیگر کشورها شود.« 
راد تصریح کــرد: »دولت ها در مــواردی اقدام بــه رگوالتوری 
می کنند که احساس خطر کنند. به نظر من در مواردی که 
این فناوری در تماس با بخش های سنتی مالی قرار می گیرد، 

حاکمیت احساس خطر می کند.«

  بازار رمزارز روسیه خاکستری است
الکساندر برژینکف در مورد وضعیت تبادل رمزارز روسیه 
توضیح داد: »در روسیه صرافی هایی وجود دارد و بسیاری 
از  صرافی های دنیا تمایــل دارند با روســیه کار کنند. وقتی 
قوانین ما در این حوزه وضع شود، صرافی های ما هم ایجاد 
خواهند شــد و ما می توانیم بدون آمریکا مشکات خود را 
رفع کنیم و با کشــورهای دوســت همکاری داشــته باشیم. 
تبــادل در صرافی های روســیه با فعالیــت صرافی های دنیا 
متفاوت اســت. بــازار مــا خاکســتری اســت و همــه تمایل 
دارند فعالیت صرافی ها قانونی شود. وقتی قانونی شود، در 
معامات روبل بــه کار گرفته خواهد شــد.«  رئیس انجمن 
رمــزارز روســیه  اضافــه کــرد: »دولت هــای غربــی اقدامات 
عجیب وغریبی را در رابطه  با روسیه در پیش گرفته اند. من 
فکر می کنم در آینده می توانیم پیشرفت های زیادی را در این 
زمینه داشته باشیم. ما می توانیم از رمزارزها برای تبادل کاال 
بین دو کشور استفاده کنیم. اگر بتوانیم رمزارزها و سیستم 
مالیات را قانونی کنیم، می توانیم به این مهم دست یابیم. ما 
می توانیم با قانونی کردن رمزارزها از پول شویی و کاهبرداری 

جلوگیری کنیم.«

  دســت ما به ســمت بخش خصوصی دراز 
شده است

مجتبــی توانگر در مــورد نــگاه مجلس به پیشــرانی بخش 
خصوصــی در ایجــاد اســتقال مالــی منطقــه ای اظهــار 
داشت: »رویکرد ما در مجلس در بحث اقتصاد دیجیتال 
قانون نویسی پیشینی است. قانون نویســی پشت درهای 

بســته بــه بحث هایــی می انجامــد کــه مشــابه آن در طرح 
صیانت داشتیم. از این رو در این مسئله فکر می کنم دست 

ما جلوی بخش خصوصی دراز شده است.«
توانگر افزود: »ما در حــوزه قانون گــذاری اقتصاد دیجیتال 
به ورود بخش خصوصی نیــاز داریم. وظیفه مجلس فقط 
قانون گذاری نیســت، بلکه نظارت بر حســن اجــرای قانون 
هم جــزء وظایــف مجلــس اســت؛ بنابرایــن وظیفــه داریم 
زیرساخت های فناوری را نیز فراهم کنیم تا در ادامه بحث ها؛ 
مذاکرات و تبادالت مالی با کشــورهای منطقه فراهم شود. 
نگاه مجلس و نهادهــای رگوالتوری این اســت که فرایندها 
تسهیل شود تا استقال کشورها از دالر و یورو فراهم شود. 
ما پیگیر هســتیم تبادالت خرد برقرار شود تا نقش بخش 

خصوصی را بیشتر کنیم.« 

  باید بین متمرکزها و غیرمتمرکزها به تعادل 
برسیم

محمد طهرانی هم در رابطه  با آینده حوزه رمزارزها گفت: »در 
مقابل هر تز جدیدی یک آنتی تز به وجود می آید که با ادغام 
این دو می توانیم به یک سنتز برسیم. اگر یک سر طیف را 
متمرکزها و سر دیگر طیف را غیرمتمرکزها بدانیم، ما نه روی 
لبه متمرکزها خواهیم ماند و نه 
روی لبه غیرمتمرکزها خواهیم 
رفت. پــس باید بیــن ایــن دو به 
تعــادل برســیم. اگــر بیت کوین 
را به عنــوان غیرمتمرکزتریــن 
باکچین بدانیــم، در مقابل آن 
باکچین هایی شکل می گیرند 
که به حد بیت کوین قانون گریز 

نیستند.«
مدیــر آزمایشــگاه باکچیــن 
دانشگاه خاتم توضیح داد: »دو 
نــگاه حاکم بــر باکچیــن وجود 
دارد؛ یکی نگاه ماکسیمالیستی 
است که در ابتدا در باکچین ظهور کرد. بر اساس این نگاه 
باکچین بدون قانون گذاری مطالبه می شد. نگاه دیگر نگاه 

ابزاری به باکچین برای حل مشکات بود.« 
او در ادامــه گفــت: »ما فعالیــت خــود را خیلی زود شــروع 
کردیــم؛ وقتی هیــچ قانون و حتــی نگاه ابــزاری به ایــن حوزه 
وجود نداشــت. خــدا را شــکر بحثــی در وزارت اقتصــاد به 
نام ســندباکس شــکل گرفــت. در فضای ســندباکس برای 
شرکت های نوآور و فعال این حوزه این فرصت وجود دارد که 
ایده خود را آزمایش کنند. راهکاری که رگوالتور ما می تواند 
به آن امید داشته باشد، این است که هر کدام از پدیده های 
نوظهور را در ابعاد سندباکس بسنجیم و بعد آن را به ابعاد 

بزرگ وارد کنیم.«
 

  اســناد باالدســتی باید تکلیف ما را روشــن 
کنند

علی اصغر قائمی در مورد استفاده از این فناوری  در مدیریت 
شــهری و زندگی روزمره مردم توضیح داد: »حوزه مدیریت 
شهری و شهرداری ها و به خصوص شورای شهر در جایگاه 
نهاد پارلمان شــهری و نظارت بر عملکرد دســتگاه اجرایی 
شــهر وظیفه مقررات نویســی دارد و این مقررات باید ذیل 
قوانین باالدستی باشد که جایگاه آن پارلمان کشور است؛ 
بنابراین دست ما در مقررات نویسی در مورد اینکه بتوانیم 
در حوزه مدیریــت شــهری از این پدیده ها اســتفاده کنیم، 
بسته نیست. ولی نیاز به اسناد باالدستی داریم که تکلیف 

ما را در شیوه استفاده از این پدیده ها روشن کند.«
مشــاور رئیس مجلــس در امور فنــاوری اطاعــات در ادامه 
اضافــه کــرد: »شــهرداری ها در شــش ســرفصل وظیفــه 
خدمت رسانی دارند؛ شهرسازی، ایمنی و مدیریت بحران، 
مسائل اجتماعی و فرهنگی، حمل ونقل، خدمات شهری و 
اقتصاد شهری. از هر منظر که نگاه کنیم، مصداقی را برای 

استفاده پیدا می کنیم.« 

  وظیفه داریم 
زیرساخت های فناوری 
را نیز فراهم کنیم تا در 
ادامه بحث ها؛ مذاکرات 

و تبادالت مالی با 
کشورهای منطقه 

فراهم شود

NEWSخبر

 معاون وزیر صمت گفته 
تا پایان شهریور خبرهای 
بیشتری در این حوزه به 

گوش خواهد رسید

اولین سفارش 
واردات با رمزارز 

ثبت  شد!

معاون وزیر صمــت از موفقیــت در اولین 
ثبت ســفارش رســمی واردات با رمزارز در 
هفته جاری خبر داد. علیرضا پیمان پاک، 
معــاون وزیر صمــت و رئیس کل ســازمان 
توسعه و تجارت همچنین با انتشار توییتی 
از عمومیت استفاده از رمزارز و قراردادهای 
هوشــمند تا پایان شــهریورماه خبــر داد و 
از آن تحــت عنــوان فصــل جدیــد تجارت 

خارجی یاد کرد.
بــه گفتــه او هفتــه گذشــته اولیــن ثبــت 
سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی 
معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت صورت 
گرفت و تا پایان شهریورماه نیز استفاده از 
ارزهــای دیجیتال و قراردادهای هوشــمند 
به صــورت گســترده در تجــارت خارجی با 

کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
پیــش از ایــن در دی مــاه ســال گذشــته در 
اولین جلســه کارگروه مشــترک ارزی بین 
وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی سازی 
ســازوکار اســتفاده از رمزارزهــا در حــوزه 
تجارت خارجــی تصویب و پیمان پــاک، از 
اتصال ســامانه رمزارزها به ســامانه هایی 
مانند سامانه جامع تجارت برای استفاده 
در تجارت بین الملل در یک بازه دوهفته ای 

خبر داده بود.
مدت هاســت کــه فعــاالن رمــزارزی و 
باکچینی کشور از فرصت های این حوزه 
برای رفع نیازهای تجارتی و بازرگانی کشور، 
به ویژه بــا در نظــر گرفتــن محدودیت های 
تحریمی کشــور صحبت می کنند و حاال 
ثبت اولین سفارش وارداتی کشور با کمک 
رمزارز را می توان شــروع یک فصل جدید 
برای اکوسیستم رمزارز کشور قلمداد کرد.

درســت در هفته ای که یکــی از مشــاوران 
ســازمان توســعه تجــارت در یــک رویــداد 
بین المللی از تاش های این سازمان و دیگر 
نهادهای مرتبط برای استفاده از رمزارزها 
در این حوزه خبــر داده بود، برداشــتن گام 
اول، آن  هــم توســط یکــی از کلیدی تریــن 
وزارتخانه هــای اقتصــادی کشــور احتماالً 
باز کردن مسیری باشــد که در آن اتفاقات 
زیادی برای فعاالن کســب وکاری این بازار 
رقم خواهــد خــورد. قطار رمــزارز کشــور با 
محوریت کســب وکارهای نــوآور وارد ریل 
جدیدی شده و این یک تغییر بزرگ است.
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اقتصادتوکن
T O K E N 

E C O N O M Y

وبینار روش هــای جدید ســرمایه گذاری در دنیــا به همت 
صرافــی رمــزارز مزدکــس و بــا حضــور  پوریــا بختیــاری، 
کارشــناس و فعــال حــوزه ســرمایه گذاری و مبیــن 
سوسن آبادی، مدیر توسعه کسب وکار مزدکس برگزار شد. 
بختیاری در ابتدای این وبینار به ویژگی های سرمایه گذاری 
در بازار سنتی اشاره و تأکید کرد یک سرمایه گذار سنتی 
برای اعتماد به سرمایه گذاری در یک دارایی، نیاز دارد که 
دارایی را مستقیماً مشــاهده کند. به گفته او این یکی از 
تفاوت های اساسی میان بازار سنتی و بازار مدرن است. 
او در این بــاره بــه مثال هایی نیز اشــاره کرد: »شــما امروز 
می توانید در طال سرمایه گذاری کنید، بدون آنکه یک گرم 
طال در خانه داشته باشید؛ در سال های گذشته مردم پول 
را هم در خانه نگهداری می کردند و بسیاری از آنها حتی 
به بانک ها اعتمادی نداشــتند، اما این روش های سنتی 
ریســک های قابل توجهی دارد. از جمله این ریســک ها 
عبارت اند از: پایین بــودن نقدشــوندگی دارایی، احتمال 
باالی به سرقت رفتن و ریسک نگهداری، احتمال باالی 

تقلب و راحت نبودن تبدیل دارایی ها به یکدیگر.«
او همچنین توضیح داد که ســرمایه گذار ســنتی بیشــتر 
نگاهی گذشته نگر دارد و به آینده بی توجه است، در حالی 

 که طبــق دیدگاه های متأخــر، پیش بینی آینده بر اســاس 
روندهای گذشته، قطعاً با خطا همراه است.

او پس از بیان این مقدمه درباره مقایسه بازارهای سنتی و 
مدرن، به روش های جدید سرمایه گذاری پرداخت و اشاره 
کرد که در دنیای امروز طبقات یا کالس های دارایی بسیار 
متنوع شده اند؛ انواع رمزارزها، بازار سرمایه، اوراق، طال، ارز، 

مسکن، خودرو و... . 
در ادامه بختیاری مقایســه جالبی درباره ســرمایه گذاری 
ســنتی و ســرمایه گذاری مــدرن در یک دارایی مشــخص 
مانند خودرو انجــام داد: »یک ســرمایه گذار ســنتی برای 
خرید یک خــودرو عمومــاً وام می گیــرد، اما ســرمایه گذار 
جدید می تواند سهام آن خودرو را بخرد و پولی را که در بازار 
ســنتی برای بازپرداخت وام هزینه می کنــد، صرف خرید 
سهام خودرو می کند. مقایسه بازار خودرو و بازار سهام در 
سال های گذشته نشان می دهد که سود بازار سهام حتی 
در زمانی که در اوج خود قرار ندارد، چندبرابر سودی است 
که از افزایش قیمت خودرو به دست آمده است. در میان 
کسانی که به ســرمایه گذاری سنتی معتقدند، اعتماد به 
بازار رمزارز بسیار کم است. این افراد معموالً ریزش کریپتو 
در کوتاه مدت را در نظر می گیرند و از نظرشان سرمایه گذاری 
در این بازار زیان ده است. در صورتی که در بازه های زمانی 
بلندمــدت، میزان ســود بــازار مــدرن با بــازار ســنتی قابل 

مقایسه نیست.«

 ابزارهای جدید سرمایه گذاری
ســپس ایــن کارشــناس حــوزه ســرمایه گذاری به صــورت 
اجمالــی ابزارهــای جدیــد ســرمایه گذاری را معرفــی کــرد: 
»این ابزارها فــراوان هســتند و به ما کمــک می کنند که یا 
از تورم پیش بیفتیم یا دست کم از آن عقب نباشیم.« به 
 گفته او امروزه سرمایه گذاری به دو صورت انجام می شود؛
 1. سرمایه گذاری مستقیم که افراد باتجربه که مهارت این 
کار را دارند، به آن روی می آورند و ۲. سرمایه گذاری 
غیرمســتقیم که افــراد فرایند ســرمایه گذاری 
خود را به افراد یا گروه هایی واگذار می کنند که 

دانش و تجربه این کار را دارند. 
ابزارهایی که در این بخش معرفی شــدند، 
می توانند در سرمایه گذاری غیرمستقیم 
نیز به افــراد کمک زیــادی کننــد، اما این 

ابزارها چه هستند:
 شرکت های سبدگردان: این شرکت ها 
سوابق شان در دسترس است. در میان 
آنهــا، هم شــرکت هایی حضــور دارند 
کــه زیــان داده انــد و هم شــرکت هایی 
وجــود دارنــد کــه ســابقه خوبــی در 

سرمایه گذاری ثبت کرده اند.
 شــرکت های مدیریت دارایی: این 

بالکچین، توکن های اوراق 
بهادار و یک دنیای جدید 

وبینار روش های جدید سرمایه گذاری در دنیا با حمایت مزدکس برگزار شد

محسن رضایی صدرآبادی خبر داد

سامان دهی زیست بوم رمزارزش ها 
ً تا پایان شهریورماه! احتماال

REPORTگزارش

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه دولت 
اولتیماتــوم داده کــه اگــر الیحــه ســامان دهی 
رمزارزش هــا را بــه مجلــس تحویــل ندهــد، خــود 
مجلــس دســت به کار تصویــب یــک طــرح در این 
مورد خواهد شد، اما محســن رضایی صدرآبادی 
در گفت وگو با راه پرداخت می گوید، تنظیم و تدوین 
طرح دولت نهایی است و تا پایان شهریور الیحه به 
مجلس فرستاده خواهد شد. او اظهارنظرات اخیر 
برخی نمایندگان مجلس در خصوص بحث طرح 
سامان دهی رمزارزش ها را ناشی از عدم وجود یک 
فرماندهی واحد در مجلــس در زمینه رمزارزش ها 

می داند.
بحث رمزارزها از زمانی که وارد ایران شده تاکنون، 
با چالش ها و موانع زیادی از ســوی رگوالتور همراه 
بوده و بســیاری از فعاالن این حوزه همــواره از عدم 
شناخت کافی رگوالتور نســبت به این فضا گایه 
داشــتند. از ســوی دیگــر بــا فراگیرشــدن رمزارزها 
ضــرورت تنظیم گــری در ایــن حــوزه بــرای نظــام 
تصمیم گیری کشور نیز احساس شــد. در همین 
راستا طی ماه های اخیر اخباری مبنی بر تنظیم و 
تدوین اسنادی در خصوص سامان دهی رمزارزها 
مطرح شد، اما هنوز هیچ کدام از این اسناد نهایی 

نشده است.

 اگر الیحه نیاورید، خودمان می نویسیم
یکی از ایــن طرح ها که به  نظر می رســد از 
سایر طرح ها جدی تر بوده و مورد وفاق جمعی بین 
فعاالن حوزه رمزارز هم قرار گرفته، سند سامان دهی 
رمزارزش های ســتاد تحول دولت اســت؛ »احکام 
ســامان دهی زیســت بوم رمزارزش هــای« ســتاد 
تحول که منطبق بر ســند تحول دولــت مردمی با 

نگاه تحولی نوشته شده است.
در بهمن مــاه ســال گذشــته محســن رضایــی 
صدرآبــادی، در صفحــه شــخصی توییتــر خــود 
از تکمیــل نســخه جدیــد »احــکام ســامان دهی 
زیســت بوم رمزارزش هــا« خبــر داد، امــا اکنــون با 
گذشــت حدود هفت ماه از این خبــر هنوز خبری 
از تأیید نهایی و عملیاتی شــدن ســند تنظیم گری 

رمزارزها نیست.
همین موضوع هم مــورد گایه برخــی نمایندگان 
مجلس واقع شده؛ تا جایی که اعام شده اگر دولت 
الیحه مربوط به سامان دهی رمزارزها را به مجلس 

نفرستد، مجلس خود دست به کار خواهد شد.
محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون 
اقتصادی مجلس در مورد طرح ســامان دهی بازار 
رمزارزها گفته: »ما کمیته ای را تحت عنوان اقتصاد 
دیجیتال در کمیسیون برای بررسی طرح رمزارزها 
تشــکیل دادیم که این کمیتــه کار خــودش را آغاز 
کرد، ولی دولت در این میان متنی به مــا ارائه داد و 
می خواست کارش را نهایی کرده و در قالب الیحه 
به مجلس بدهد. وقتی دیدیم دولــت کار جامع و 

خوبی انجام می دهد، گفتیم منتظر می مانیم که 
دولت الیحه ای را در این زمینه به مجلس ارائه دهد، 
ولی تاکنون متنی که تحت عنوان الیحه باشد، به 

مجلس ارائه نشده است.«

 موازی کاری مجلس در زمینه رمزارزها؟
محسن رضایی صدرآبادی، از چهره هایی 
که در ماه های اخیر در این خصوص رایزنی هایی را 
انجــام داده، دربــاره مراحل انجام الیحــه دولت در 
خصوص ســامان دهی رمزارزها و واکنش مجلس 
نسبت به آن توضیح داد:»واقعیت امر این است 
که اظهارنظرات اخیر برخی نمایندگان مجلس در 
خصوص بحث طرح سامان دهی رمزارزش ها ناشی 
از عدم وجود یک فرماندهی واحــد در مجلس در 
زمینــه رمزارزش هاســت و تا جایی که بنــده اطاع 
دارم، در ســه کمیســیون مجلــس در ایــن زمینــه 

کارهای موازی انجام شده است.«
او ادامه داد: »بنابراین در جلســه قبل کمیسیون 
اصل ۹۰ که بابت سامان دهی رمزارزها برگزار شده 
بود، مطرح کردیم همان گونه  که در دولت سیزدهم 
با محوریت ســند تحول دولت مردمی و تشکیل 
ســتاد ملی رمزارزش ها، یــک فرماندهــی واحد در 
حوزه تنظیم گری و مقررات گــذاری رمزارزش ها در 
بدنه دولت صورت گرفته است، پیشنهاد می شود 
در مجلس هم، جهت هماهنگی بین کمیسیون ها 
و ایجــاد یــک فرماندهــی واحد، کمیســیون اصل 
۹۰ به علت ماهیت و مأموریت، محــور قرار گیرد و 
کمیته ای با حضور دســتگاه های دولتی و نماینده 

کمیسیون های مربوطه ایجاد شود.«
به گفته صدرآبادی در این راســتا مقرر شــده که با 
تشکیل کمیته مشترک، الیحه پیشنهادی دولت 
در مــورد دارایی هــای دیجیتال مخصوصــاً دارایی 
دیجیتــال رمزنگاری شــده )رمزارزش هــا( تــا پایــان 

شهریور تقدیم به مجلس شود.
او درباره آخرین وضعیت طرح دولت در خصوص 
ســامان دهی رمزارزش ها توضیح داد: »طرحی که 
در ســتاد تحول دولــت در خصوص ســامان دهی 
رمزارزش ها در جریان بوده و با فرماندهی معاونت 
محترم اقتصادی ریاست جمهوری تهیه شده، در 
حیطه اختیارات هیئت وزیران بوده و نهایی شده 
و طی هفته هــای آینده در هیئــت وزیران تصویب 
خواهد شــد. به تعبیر دیگر تنظیــم و تدوین طرح 
نهایی است و منتظر هستیم که در هیئت وزیران به 
تصویب برسد. تاکنون هم تصویب کلی آن در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت انجام شــده و از آنجا 
که مصوبات هیئت وزیران یک مرتبــه هم باید در 
کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار بگیرد، 
به  نظر می رســد این پروســه یک ماه طول خواهد 
کشــید. البته برای موضوع اســتخراج این پروسه 
زودتر انجام شــده و ان شــاءهللا در هفته جــاری در 

هیئت وزیران تصویب خواهد شد.«
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شــرکت ها بر اســاس ســطح ریســک، چشــم انداز، تجربه 
و میــزان دارایــی یــک فــرد بــه او مشــاوره می دهنــد. افــراد 
ســرمایه گذار همچنین می توانند مدیریت دارایــی خود را 
به این شرکت بسپارند و از تجربه آنها برای سرمایه گذاری 

استفاده کنند.
 صندوق های ســرمایه گذاری (ســهام، طــال، درآمد ثابت، 
مختلط، خطرپذیر، سرمایه گذاری خصوصی و غیره):  این 
صندوق ها امن هستند و زیر نظر بانک مرکزی و بازار بورس 

فعالیت می کنند. از جمله این صندوق ها عبارت اند از:
 صندوق هــای ســهام که عمومــاً از شــاخص تورم بســیار 

جلوتر هستند. 
 صندوق هــای درآمــد ثابت که به جــای ســپرده گذاری در 

بانک پیشنهاد می شوند. 
 صندوق های مختلط که دارایی های گوناگونی (طال، درآمد 

ثابت، سهام و...) را به شما پیشنهاد می دهند. 
 صندوق هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر کــه جایگزینی 
برای سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا 

هستند.
 صندوق های تأمین مالی جمعی که برای سرمایه گذاری 
روی ایده هایی هستند که فرد صاحب ایده سرمایه الزم برای 

اجرای آن را ندارد. البته ریسک این صندوق ها باالست. 
 صندوق هــای ســرمایه گذاری خصوصــی کــه بــرای 
ســرمایه گذاری در شــرکت هایی هســتند کــه ورشکســت 

شده اند یا در بورس نیستند.
همچنیــن در بــورس کاال فرصت هــای خوبــی بــرای 
ســرمایه گذاری وجود دارد. برای مثال به جای اینکه هنگام 
گران شــدن برنــج یــا زعفــران بــه ســراغ خریــد آنهــا برویم، 

می توانیم به سراغ بورس آن کاال برویم. 
  استیک کردن در صرافی؛

  توکن های بهادار؛
  معامالت دوطرفه؛

  انواع شاخص های مختلف و ابزارهای تحلیلگری؛
  دریافت اعتبار و معامالت اهرمی.

 نوآوری در بازارهای مالی
در ادامــه ایــن وبینار مبیــن سوســن آبادی با اشــاره بــه این 
نکته صحبــت خــود را آغاز کــرد که یــک اصل اساســی در 
بــازار ســرمایه ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری می توانــد در 
چند الیــه از دارایی ها اتفاق بیفتــد. او تأکید کــرد: »ما باید 
سبدی از ســرمایه گذاری داشــته باشیم؛ مســکن، سهام، 
طــال، کاال و غیــره. اگــر در بــازار رمــزارز نیــز فقــط روی یــک 
رمــزارز ســرمایه گذاری کنیــم، ریســک ســرمایه گذاری باال 
می رود. با وجود اینکه حدود 1۰ سال است که صندوق های 
ســرمایه گذاری در ایران راه افتاده اند، خیلی هــا هنوز آنها را 
نمی شناسند. این امر به دلیل ضعف زیرساخت هاست. 
در این بازار نهاد مالی تنها به فکر کارمزد خود است و سود 

و زیان سرمایه گذار برایش اهمیت چندانی ندارد. در حالی  
که برای مثال در اروپا چنین نیســت. بر خالف شهروندان 
ایرانی که با آزمون وخطــا در بازارهای مدرن ســرمایه گذاری 
می کنند، در اروپا اما با کمک شرکت های نوآور حوزه فین تک 
با استفاده از ابزارهای مالی و سنجیدن ریسک های موجود، 
بــرای افــراد یــک ســرمایه گذاری شخصی شــده بــه وجــود 

می آورند.«
سوسن آبادی دو راهکار برای رفع ضعف ساختاری در بازار 

ایران پیشنهاد داد:
1. رصد نحوه فعالیت کشورهای اروپایی و آمریکایی و تالش 

برای ایجاد امکانات زیرساختی مشابه در ایران؛
۲. بالکچین. 

بــه گفتــه سوســن آبادی بالکچیــن راه حل هایــی را بــرای 
تطابــق ظرفیت هــای فنــاوری در بازارهــای مالــی فراهــم 
مــی آورد: »تــا پیــش از ایــن بانک هــا محدودیت هــای 
فراوانی را برای تبدیل ارز به وجود می آوردند. قرار اســت 
از ظرفیت بالکچین برای رفع محدودیت ها و فرایندهای 
دســت وپاگیر تمرکزگرایانــه در بازارهــای مالی اســتفاده 
شــود. چنــان کــه امــروز دولت هــا نمی تواننــد در بــازار 
بیت کوین قانــون و ممنوعیت خاصی را وضــع کنند، اما 

در بازار سرمایه چنین اتفاقی نمی افتد.«
سوسن آبادی پس از اشاراتی به سیر نوآوری ها در دهه های 
گذشته، این سؤال را مطرح کرد که تصور از آینده دنیا چگونه 
است؟ پاسخ او به این سؤال آن بود که جهان آینده از منظر 
مالکیت متحول می شود: »به یک روستا فکر کنید که در آن 
زمینی دارید. در این روستا، افراد صرفاً با دیدن اینکه شما 
در این زمین کار می کنید، شاهد مالکیت شما بر آن زمین 
هســتند، اما با گسترده شــدن جهان نیاز به نهاد و مجوز و 
سند مالکیت به وجود آمد. امروز به کمک فناوری در حال 
بازگشــتن به آزادی پیشــین و مالکیت مســتقل هستیم، 
یعنی من می توانم مالکیت خود بر اوراق هویتی و امالک و 
آثارم را به توکن تبدیل  کنم و هیچ نهادی توانایی ســلب آن 

را از من ندارد.«
به گفتــه او بالکچیــن موجب می شــود که در جهــان آینده 

تغییراتی به وجود آید، از جمله:
 حوزه مالی تغییر خواهد کرد.

 دارایی و حقوق به توکن تبدیل خواهد شد.
 وب 3 و متاورس گسترده خواهد شد.

یک نکتــه مهم ایــن اســت کــه هم اکنــون خیلی هــا درباره 
پشــتوانه توکن ها تردید دارند. سوســن آبادی می گوید این 
نقد صحیح و بــا توکن های بهادار قابل حل اســت: »ارزش 
اقتصاد دنیای واقعی در مقایسه با بازار کریپتو قابل مقایسه 
نیست و اگر این ترکیب رخ ندهد، اقتصاد دیجیتال محدود 
و کوچک باقی می ماند. بر اساس چنین ایده ای، توکن های 
بهــادار بــه وجــود آمدنــد. پیش بینــی می شــود کــه حجم 
معامالت توکن های بهادار در سال ۲۰3۰ بسیار زیاد خواهد 
بود؛ بنابراین اگر هر دارایی بهادار به یک توکن تبدیل شود، 
در فضای دیجیتال قابل معامله خواهد بود. بر این اساس، 

هر توکنی که در دنیای واقعی یک پشتوانه داشته باشد، 
توکن بهادار است.«

او خاطرنشــان کــرد کــه توکن هــای بهــادار به دلیــل 
پیوندی که میان بازار واقعی و بازار دیجیتال برقرار 
می کنند، مســتلزم نظــارت قانونی نیز هســتند. 
در ســال ۲۰17، حــدود 9۰ درصــد از توکن هــا 
پــروژه کالهبــرداری بوده اند؛ بنابرایــن به گفته 
سوســن آبادی بایــد توجه داشــته باشــیم که 
قانون گذاری در بازار رمزارز بی فایده نیست و 

امنیت سرمایه دار را تأمین می کند.
عرضه توکن اوراق بهادار (STO) مثال روشنی 
بود که سوســن آبادی دربــاره آن توضیــح داد. 

به گفته او عرضه توکن اوراق بهــادار به دارایی ها 
ویژگــی بالکچینــی می دهــد و موجب می شــود کــه در 

زمینه دارایی ها:
  شفافیت به وجود آید.

  اعتماد افزایش یابد.
  مالکیت مستقل وجود داشته باشد.

  محدودیت هــای مربوط به مــرز و زمان از میان برداشــته 
شود.

   چرا توکن اوراق بهادار؟
 (IPO) عرضه توکن اوراق بهــادار به عرضه اولیــه عمومی
شبیه است. اما به گفته سوسن آبادی مهم ترین تفاوتش 
این اســت که عرضــه اولیه عمومــی بالکچینی نیســت و 
متمرکز است. به گفته مدیر توسعه کسب وکار مزدکس 
»ایده عرضه توکــن اوراق بهادار این اســت که بــه ازای هر 
سهام یک توکن نیز منتشر و در صرافی ها فهرست شود. 
برای مثال فــرض کنید بتوانید توکن ســهام دیجــی کاال را 
در صرافی ها معامله کنید؛ چنان کــه هم اکنون در جهان 
دارایی هــای مختلف ماننــد ســهام و امالک و بســیاری از 
کاالهای باارزش به توکن تبدیل می شوند و افراد در فضای 
بالکچینی در آنها سرمایه گذاری می کنند. اگر واقع بینانه 
نگاه کنیم، خروج ارز به ما ضربه زده است؛ ما نتوانستیم 
در ســاختار موجود ورود ارز داشته باشیم و کسب وکارها 
را در سطح بین المللی تأمین مالی کنیم. شاید بخشی از 
این وضعیت مربوط به تحریم باشد، اما زیرساخت الزم 
برای ورود سرمایه گذاری خارجی نیز در ایران وجود ندارد. 
ایده ما در مزدکس این بود که از مزایای بازار دیجیتال برای 
ورود ســرمایه خارجی اســتفاده کنیم. ایــن کار همچنین 
موجب می شــود که تبدیل بیــن دارایی ها نیز به ســادگی 

امکان پذیر باشد.
 همان طور که اشاره شد، برای تحقق این پروژه نیاز به نظارت 
و حمایــت قانون گــذار وجــود دارد و ایــن کار مســتلزم ارائه 
گزارش های حسابرســی بــه نهــاد نظارتی اســت و موجب 
می شود سرمایه گذار از وجود پشتوانه برای توکن هایی که 
خریداری می کند، اطمینان داشته باشد. از مزایای این پروژه 
آن است که کسب وکارهای کوچک به توکن تبدیل می شوند 
و حتی سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند با سرمایه گذاری 

از آنها حمایت کنند.«

بالکچین، توکن های اوراق 
بهادار و یک دنیای جدید 

وبینار روش های جدید سرمایه گذاری در دنیا با حمایت مزدکس برگزار شد
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در پی فشار ناظران 
قضایی

 هات بیت معامالت 
خود  را متوقف کرد

 پــس  از اینکــه مدیــران ارشــد 
صرافــی ارز دیجیتال هات بیت 
علــت  بــه  را  خــود  دارایی هــای 
مشکوک شــدن به نقض قوانین کیفری 
مســدود کردنــد، معامات، ســپرده ها و 
برداشت ها در این صرافی معلق شد. این 
شــرکت در بیانیــه ای در روز چهارشــنبه 
دهــم آگوســت اعــام کرد کــه بــه تعلیق 
و  ســپرده ها  معامــات،  درآوردن  
برداشــت ها پس از اقدام یکی از مدیران 
در  کــه  بــوده  هات بیــت  پیشــین 
فعالیت هایی »مخالف با اصول داخلی 
هات بیت« دست داشــته است. برخی 
مدیران ارشد این پلتفرم اواخر ماه جوالی 
احضــار شــدند و بــا تحقیقــات آژانــس 
همــکاری می کننــد. هات بیت اشــاره ای 
نکرد کــه کــدام آژانــس قضایــی در مورد 
مدیران آن تحقیق می کنــد، یا ارزش کل 
وجوه مسدودشــده، چقدر است. با این 
 حال به نظر می رسد این آژانس از ایاالت 

 متحده باشد.

 در سایت این شرکت قید شده 
کــه هات بیــت در اســتونی و 
هنگ کنگ ثبت  شــده و در شــانگهای و 
تایپه مســتقر است. ســی بی اینسایت 
می گویــد دفتــر مرکــزی هات بیــت در 
هنگ کنگ است، اما کرانچ گفته که دفتر 
مرکزی در پکن مستقر است. هات بیت 
به درخواســت باک ورکز برای اظهارنظر 
در مورد تعلیق تجارت خود و تأیید محل 

استقرار دفتر مرکزی پاسخ نداد. 

 این شرکت ادعا می کند که سایر 
کارمنــدان هات بیــت و خــود 
پلتفرم در فعالیت های غیرقانونی نقش 
نداشــته اند. هات بیــت در بیانیــه خــود 
گفت: »ما در تحقیقات با مجریان قانون 
همکاری می کنیم و به طور مداوم از طریق 
وکای خود بــا آنهــا در ارتباط هســتیم. 
دارایی های کاربران هم ایمن است و برای 

آزادی آن درخواست داده ایم.«

 ۲۰۱8 ســال  در  هات بیــت   
تأســیس شــد و بیــش از یــک 
 میلیون کاربر از ۱۷۰ کشــور جهــان دارد. 
اعضای اصلی تیم این شــرکت از ایاالت 
 متحده، چین و تایوان هستند و بیش از 
۹۰ درصــد از کاربــران آن غیرچینــی 

هستند.
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آموزش
E D U C A T I O N

با هدف آموزش تخصصی 
در حوزه فناوری بالکچین 

امضای تفاهم نامه 
مزدکس با گروه مالی 

شریف
صرافی رمــزارز مزدکس، با هــدف آموزش 
بازارهای مدرن مالی و اقتصاد توکن محور 
با تمرکز بــر فناوری باکچین بــا گروه مالی 
شــریف تفاهم نامه همــکاری امضــا کرده 

است.
در نتیجه این همکاری مزدکس و گروه مالی 
شــریف دوره های آموزشی بازارهای مدرن 
مالی برگزار خواهند کــرد. اولین مخاطب 
این دوره ها فعاالن بازار ســرمایه هستند. 
شــرکت کنندگان پس از اتمام دوره تسلط 
کاملی بر فناوری باکچین و کارکردهای آن 

پیدا خواهند کرد.
مزدکــس اعــام کــرده که بــه حــوزه جدید 
توکن های بهادار و توکنایز کردن دارایی های 
بهادار ورود کرده و اعتقاد دارد این حوزه که 
پلی میان بازار ســرمایه و فناوری باکچین 
است، به فرهنگ سازی و آموزش نیاز دارد.

 زیر ذره بین رفتن 
کوین بیس به رگوالتورها 

کمک می کند؟

درک جدید 
از قوانین

بعد از اینکه یکی از کارکنان کوین بیس به 
همراه دو نفر دیگر به دلیل سوءاستفاده 
در معامــات بازداشــت شــدند، جرایــم 
سنگینی برایشان بریده شد. کمی بعد، 
بلومبــرگ افشــا کــرد کــه شــورای بــورس 
آمریــکا پیــش از ایــن تحقیقاتــی درباره 
کوین بیــس انجــام داده، امــا گویــا آن را 
مســتند نکرده اســت. کوین بیس اعام 
کرده که کلیــه توکن هــای قرارگرفتــه روی 
پلتفرم این صرافی، قباً بررســی شــده و 
جزء توکن های طبقه بندی نبوده اســت. 
البته اگر کوین بیــس در این مــورد متهم 
شود، کل صنعت رمزارز تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت. پیش از این هم برخی دیگر 
از صرافی هــا با جرایــم مشــابهی مواجه 
شــده بودند. در این موارد هم یا مشــکل 
از سرمایه گذارانی بوده که ناراضی بودند 
و ادعا می کردند توکن های طبقه بندی را 
فروخته اند، یا مانند مورد پیش آمده درباره 
کوین بیس، خود قانون گذاران آمریکایی 

وارد کار می شدند.

NEWSخبر

سرنخ هایی در مورد هک سوالنا به  دست  آمده، اما واقعیت ماجرا مشخص نیست

داستان یک هک مرموز
بیش از هزار کاربر ســوالنا در دام یک کاهبرداری افتاده و 
دارایی های خود را از دســت  داده اند. تخلیه دارایی کاربران 
از روز دوم آگوست شــروع شد و ســاعت ها ادامه داشت و 
بیش از ۵.۲ میلیون دالر دارایی از هشــت هــزار کیف پول 
به ســرقت رفت. عاوه بر ســوالنا، تعداد انگشت شــماری 
سوالنا ان اف تی و بیش از ۳۰۰ توکن مبتنی بر سوالنا نیز به 
سرقت رفتند. منشاء این کاهبرداری هنوز معلوم نیست، 
اما سرنخ ها به یک جا ختم می شود؛ تمام کاربرانی که مورد 
 )Slope( سرقت قرار گرفته اند از کیف پول موبایل اسلوپ

استفاده می کرده اند.

 یک نقص فنی در یک کیف پول
به گفته »آناتولی یاکوونکو«، یکی از بنیان گذاران آزمایشگاه 
ســوالنا، این کاهبرداری به علت نقص در کیــف پول داغ 
بوده اســت. ایــن یک بــاگ مربــوط به L1 نیســت. بــه نظر 
می رســد این مشــکل برای کیــف پول هــای تلفن همــراه و 
کاربرانی که از کیف پول اســلوپ اســتفاده می کرده اند، به 
وجود آمده است. به جز ساخت یک تلفن همراه با PKI امن 

برای کریپتو، کار زیادی نمی توانستیم انجام دهیم.
سوالنا اســتاتوس )Solana Status(، هاب باکچین برای 
داده ها و عملکرد سیستم، در ابتدا انگشت اتهام خود را به 
سمت نرم افزار مورد استفاده در چندین کیف پول محبوب 
گرفت. به گفته این هاب باکچین به نظر نمی رسد که این 
یک اشــکال در کد اصلی ســوالنا باشــد، بلکــه در نرم افزار 
مورد استفاده توسط چندین کیف پول نرم افزاری محبوب 
در بین کاربران شبکه است. سایر کاربران توییتر هم با این 
گفته همسو شدند و گفتند در این ماجرا کیف پول های داغ 
دچار حمله شدند و مشکلی برای کیف پول های سرد پیش 
نیامد. کیف پــول داغ بــرای ذخیره ســازی دارایی دیجیتال 
به صورت آناین اســت که در زمان عرضــه بیت کوین ارائه 
شد؛ اما کیف پول سرد در واقع یک دستگاه فیزیکی برای 
ذخیره ســازی رمزارزهاست. بیشــتر این کیف پول ها یک 
صفحه نمایش دارند کــه رمز کاربــران روی آن نمایش داده 
می شــود. مدل های مختلــف زیــادی از این نــوع کیف پول 
وجود دارد، انتخاب اصلی تصمیم گیری راجع به انتخاب 

سرد یا داغ کیف پول است.

 توصیه به کاربران
تیــم اســلوپ در بیانیــه ای اظهار داشــته کــه به طور فعــال در 
حال انجــام تحقیقــات و ممیزی هــای داخلــی اســت و برای 
نتیجه گیری بهتر با بهترین گروه های امنیتی و حسابرســی 
خارجی کار می کنند. با وجود عدم قطعیت در مورد علت این 
اتفاق، به همه کاربران توصیه کردند که یک کیف پول جدید و 
منحصربه فرد بسازند و همه دارایی ها را به آن منتقل کنند. با 
اینکه این هک نسبت به سایر هک ها ضرر و زیان کمتری به بار 
آورده، اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تصور نمی شد 
عامل آن  یک نفر باشد و این  یک نفر به جای یک منبع مرکزی 
ســرمایه مانند یک صرافی یا پل بین باکچینی هزاران کیف 
پول را مــورد هدف و حمله قــرار دهد. باکچین ســوالنا که در 
ابتدا به عنوان رقیب اصلی اتریوم معرفی شد و در حال حاضر 
دومین باکچین بزرگ برای ان اف تی ها پس از اتریوم اســت، 
همیشه مشکات خود را دارد. از ابتدای سال، این شبکه پنج 
قطعی را به دلیل عدم موفقیت در اجماع متحمل شده و برای 
چندین ساعت متوالی آفاین بوده است. آخرین مورد هم در 

ماه ژوئن رخ داد و اصاح آن چهار ساعت و نیم طول کشید.
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آموزش
E D U C A T I O N

فورک »سگویت« چه کمکی به بالکچین بیت کوین کرد؟ 

روزی به نام استقالل بیت کوین 

CALENDARتقویم

نخســتین روز آگوســت برابــر بــا دهم مــرداد که 
به روزرســانی »ســگویت« بیت کویــن بــه نتیجه 
رســید، به نام روز اســتقال بیت کوین نام گذاری 
شده؛ روزی که کاربران شبکه به نوعی پیروز شدند 

و خواست خود را به ماینرها تحمیل کردند.
اما دلیــل این نام گــذاری و اهمیــت ایــن روز برای 
بیت کوین که به غیرمتمرکزتر شدن شبکه کمک 
کرد، چیســت؟ چــرا این اســتقال بــرای کاربران 

شبکه بیت کوین مهم است؟ 
برای اطاع از ایــن موضوع ابتدا باید دانســت که 
بیت کویــن شــبکه ای از کاربــران اســت کــه انجام 
تراکنش های غیرمتمرکز را برای این کاربران ممکن 
کــرده اســت. ماننــد تمــام شــبکه ها، افزایــش بار 
بــر شــبکه بیت کویــن و افزایش تعــداد کاربــران و 
تراکنش ها، این رمــزارز را با چالش مقیاس پذیری 
مواجــه کــرد. بــه ایــن ترتیــب کــه بــا افزایــش 
کاربردپذیــری بیت کویــن و اســتقبال کاربــران از 
آن، به تدریج کارمزد تراکنش هــا افزایش پیدا کرد 
و ســرعت شــبکه کمتر شــد، اما دلیل ایــن اتفاق 

چیست؟
هر بلوک بیت کوین به طور میانگین در ۱۰ دقیقه 
استخراج می شود و هر کدام از این بلوک ها حجم 
محدودی برای جا دادن تراکنش ها در خود دارند. 
به طور متوسط، حدود چهار هزار تراکنش در هر 
بلوک بیت کوین یا به  عبارت دیگر هفت تراکنش 
در ثانیه پردازش می شــود. اما شــرایطی را تصور 
کنید که در هــر ثانیه ده هــا تراکنش وارد شــبکه 
بیت کویــن  شــود. بدیهی اســت که شــبکه توان 
پردازش ســریع تمام ایــن تراکنش هــا را نخواهد 
داشت. به همین دلیل، کارمزد و زمان انتظار برای 

پردازش تراکنش ها افزایش خواهد یافت.

 دو راهکار برای یک مسئله
در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ کــه ایــن 
مشکل به اوج خود رسیده بود، توسعه دهندگان 
راهکارهایی برای برطرف کردن ایــن موضوع ارائه 
دادنــد. »افزایــش ســایز بلــوک بیت کویــن« و 
»سگویت« دو راهکار اصلیِ  مطرح شده در سال 

۲۰۱۷ بود.
عده ای از جامعــه بیت کوین که طرفــدار افزایش 
ســایز بلــوک بودنــد، ادعــا می کردنــد بــا افزایش 
حجم هر بلوک، تعداد تراکنش های بیشتری در 
بلوک پردازش می شود و سرعت شبکه افزایش 
می یابد، اما مخالفــان اســتدالل می کردند که با 
افزایش ســایز بلوک، حجم باکچین بیت کوین 
بیشــتر خواهد شــد و به این ترتیب اجرای نود و 
فعالیت در شــبکه بیت کوین برای کاربران عادی 
دشــوارتر و در نتیجه شبکه بیت کوین متمرکزتر 
خواهد شد؛ چیزی که بر خاف آرمان غیرمتمرکز 
بودن در رمزارزهاست. گروه دوم پیشنهاد دادند 
که ســایز بلوک ها بدون تغییر باقــی بماند و برای 
بهبود ســرعت شــبکه از به روزرســانی ســگویت 

استفاده شود.

این بحث و جدال در جامعــه بیت کوین که از آن 
با عنوان »مناقشــه ســایز بلــوک« یاد می شــود، 
باعث ایجاد دودستگی در جامعه بیت کوین شد. 
در نهایت، طرفیِن مناقشــه به توافق نرسیدند و 
گروه اول که طرفدار افزایش سایز بلوک بودند، راه 
خود را از اکثریت جدا کرده و با ایجاد هاردفورکی 
از شبکه بیت کوین، ارز دیجیتال بیت کوین کش  

)BCH( را ایجاد کردند.
با جدا شدن راه طرفداران بیت کوین کش، جامعه 
بیت کوین به ســراغ به روزرســانی یا ســافت فورک 
 Segregated Witness یــا )SegWit( ســگویت
رفــت. ســگویت از عبــارت  Segregate  به معنی 
جدا کردن و  witnesses  به معنی امضاها تشکیل 
شده است. ســگویت داده های مربوط به امضای 
دیجیتــال را از تراکنش هــا جــدا می کنــد و بــه این 
ترتیب در هر بلوک فضای بیشــتری بــرای ذخیره 
تعداد بیشتری از تراکنش ها وجود خواهد داشت.
بــرای پیاده ســازی ســگویت، بایــد ۹۵ درصــد از 
ماینرها در طــول دو هفته )زمــان مورد نیــاز برای 
تنظیم مجدد ســختی شــبکه( موافقت خــود را 
با این به روزرســانی اعام می کردند، اما مشــکل 
بزرگی در این فرایند به وجود آمد! بعد از گذشت 
دو هفته فقط یک چهارم از ماینرها موافقت خود 
با سگویت را اعام کردند. با مخالفت ماینرها، به 
نظر می رسید به روزرســانی سگویت با شکست 

مواجه شده است.

 پیروزی سگویت 
در حالی که به نظر می رســید ســگویت 
بــا بن بســت مواجــه شــده، توســعه دهنده ای با 
 )Shaolin Fry( »نام مســتعار »شــائولین فــرای
پیشــنهاد جدیدی مطرح کرد. او گفــت به   جای 
ملزم کــردن ماینرهــا بــه پذیــرش ســگویت، از 
کاربــران، صرافی هــا و کیــف پول هــا بخواهیم در 
یک روز خاص )اول آگوســت( تراکنش های خود 
را به صورت سگویتی به شــبکه ارسال کنند. اگر 
اکثریــت کاربران با ایــن موضــوع موافقت کنند، 
ماینرها مجبور خواهند شــد از تصمیــم کاربران 

پیروی کرده و تراکنش های آنها را پردازش کنند.
ایــن پیشــنهاد در روز اول آگوســت ۲۰۱۷ عملی 
شد و به این ترتیب کاربران بیت کوین توانستند 
مســتقل از ماینرها و اســتخرها، تصمیم خود را 
بر شــبکه تحمیل کنند. به همین دلیل، روز اول 
آگوســت، دهم مــرداد، روز اســتقال بیت کوین 

نام گذاری شده است.
در ابتــدا با توجه بــه اینکه کیف  پول هــای زیادی 
از آدرس ســگویت بــرای نقل وانتقــال بیت کوین 
پشــتیبانی نمی کردند، انتقال بر بستر سگویت 
با موانعــی رو به رو بــود، اما با اضافه شــدن امکان 
انتقال سگویت به تعداد بیشتری از کیف پول ها، 
بســیاری از صرافی هــای ارز دیجیتــال از جملــه 
نوبیتکس برای کاهش هزینه و افزایش ســرعت 
انتقال، این امکان را به پلتفرم شان اضافه کردند.

هک ســوالنا خبری بود که طــی دو هفته اخیــر در دنیای 
رمــزارز ســروصدای زیــادی بــه پــا کــرد؛ هکــی کــه از روز 
چهارشــنبه دوم آگوســت شــروع شــد و همچنــان هــم 
متوقف نشــده اســت. هنــوز معلوم نیســت چــه اتفاقی 
افتاده و چه پیش خواهد آمد. حتــی دلیل این اتفاق هم 
واضــح و روشــن نیســت و فقــط حدس هایــی در این باره 
وجــود دارد کــه برخــی محتمل تر به نظــر می رســند. این 
هک شــاید بــه بزرگــی بســیاری از هک های همین ســال 
۲۰۲۲ نباشــد، اما بســیار مهم اســت؛ زیــرا تصــور اینکه 
یک نفر این  همه کیف پول را مورد حمله قرار داده باشد، 
دشوار است. برای کسب اطاعات بیشتر و باخبر شدن 
از جزئیات این ماجرا به ســراغ یکی از صرافی های ایرانی 
رفتیــم و در مــورد چیســتی و چرایــی هــک ســوالنا جویــا 
شدیم. نگین گل چهره، سرپرست کنترل کیفیت صرافی 
اوکی اکسچنج عاوه بر شرح این اتفاق توصیه هایی نیز به 

کاربران گرفتار ارائه می دهد.

 دوم آگوست چه اتفاقی افتاد؟
روز چهارشــنبه خبر هک شــدن کیــف پول های گــرم و از 
 SPL دست رفتن کوین های سوالنا و توکن های مبتنی بر
)استانداردهای توکن های شــبکه سوالنا( در اکوسیستم 
رمــزارزی کل دنیا پیچیــد. در پی ایــن خبر ارزش ســوالنا 
کاهش پیدا کرد. بنیان گذاران ســوالنا اعام کردند دلیل 
این اتفاق باگ روی شبکه باکچین سوالنا نبوده و نقص 
کیف پول های گرم، به خصوص کیف پول اســلوپ به این 
اتفاق منجر شــده اســت. برای کیف پول فانتــوم و برخی 
کیف پول هــای گرم دیگــر نیز این اتفــاق افتــاده، اما طبق 
گزارش ها کیف پول اســلوپ بیشترین مشــکل را داشته 
اســت. هدف این هک کیــف پول های گرم حاوی ســوالنا 
بود. طی این هک هشت میلیون دالر از ۹.۲۰۰ کیف پول 

به سرقت رفته است.

 آخرین خبرهایــی که از این ماجــرا داریم، 
چیست؟

هنــوز اطاعــات دقیقــی از علــت ایــن اتفــاق در دســت 
نیســت. برخــی افــراد در مــورد ایــن اتفــاق حدس و 

گمان هایــی زده انــد. بــرای مثــال برخــی احتمال 
داده انــد کــه علــت ایــن هــک ســرقت کلیــد 
خصوصــی کاربــران بوده اســت. بر اســاس این 
فرضیــه کلیــد خصوصــی قبــل از رســیدن بــه 
دســت کاربــر بــه دســت مهاجــر می افتــد. 

اگــر این اتفــاق افتــاده باشــد، راهــی برای 
متوقف کــردن ایــن ماجــرا وجــود 

نــدارد و متوقف کــردن شــبکه هم 
کارساز نیست، چون به  محض 

راه اندازی مجدد شــبکه هکر 
می تواند دزدی خود را از کیف 

پول ها ادامه دهــد. این بدترین 
احتمــال اســت و احتمــاالت 

مختلفــی در مــورد علیــت ایــن قضیــه وجــود دارد، اما تا 
زمانی کــه بنیان گذاران اســلوپ مشــکل را اعــام نکنند، 
نمی توان راجع به هر کدام از آنها با قطعیت صحبت کرد.

 کاربران باید چه کار کنند؟
چون این اتفاق بــرای کیف پول هــای گرم افتــاده، کاربران 
می توانند دارایی های خود را به کیف پول های سرد انتقال 
دهند. یــا می توانند کیــف پول های جدیدی بــا کلیدهای 
خصوصــی جدیــد بســازند و از کلیدهــای خصوصــی 
قدیمی خود استفاده نکنند. ترجیحاً روی کیف پول های 
آسیب دیده حســاب باز نکنند و کیف پول های دیگری را 

انتخاب کنند.
کیف پول های گرم و سخت افزاری باالترین امنیت را برای 
ذخیره ســازی دارند. البته این بســتگی به نیــاز و انتخاب 
کاربــران دارد که قصد دارند به چه صــورت توکن و دارایی 
خود را ذخیره کنند. اگر می خواهند به صورت بلندمدت 
ذخیــره کننــد، بهتــر اســت کــه از کیــف پول های ســرد یا 
ســخت افزاری اســتفاده کنند، اما اگر بــازه کوتاه مدتی را 
بــرای ذخیــره در نظــر گرفته انــد، یــا بــه زودی می خواهند 
خریدوفروش کنند یــا دارایی را انتقال دهنــد، می توانند 
از کیف پول های گرم استفاده کنند، ولی معموالً بهترین 
روش نگهــداری، کیــف پول هــای ثابــت یا ســخت افزاری 

هستند.

 صرافی ها چه کردند؟
در مورد اقدامات و احتیاطاتی که باید از سمت صرافی ها 
انجام گیــرد، باز هــم در وهلــه اول بــه کاربــران و انتخاب 
آنهــا بازمی گــردد. کاربــران بایــد صرافی هایــی را انتخاب 
کنند که از امنیــت باالیی برخوردار هســتند و پشــتوانه 
محکمــی داشــته و از لحــاظ احــراز هویــت و پول شــویی 
هــم مطمئــن باشــند.  بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع 
به کیــف پول های شــخصی مرتبــط بــوده، نیاز بــه اقدام 
خاصی از جانب صرافی ها نداشــته اســت، امــا در مورد 
مسائل ایمنی و جهت حفظ امنیت دارایی ها، همیشه 
توصیه ها و مشاوره های الزم را به کاربران ارائه می دهیم؛ 
توصیه هــای امنیتــی نظیــر جدی گرفتــن مراقبــت 
از کلیــد خصوصی کیــف پول هــا و قــرار ندادن 
آن در اختیــار اشــخاص دیگــر، نگهــداری 
دارایی های دیجیتال در کیف پول های ســرد 
و ســخت افزاری در صورت  زیاد بودن آنها و 
نگهداری برای بلندمدت، احتیاط در مورد 
بدافزارها و اپلیکیشــن های نامعتبر 
و مخرب و دانلــود نرم افزارهای 
مــورد نیــاز از منابــع معتبــر، 
انتخــاب رمزهــای پیچیــده 
و دارای امنیــت بــاال بــرای 
و  کاربــری  حســاب های 
فعال کــردن تأییــد هویــت 
دومرحله ای برای حساب .

هک سوالنا از زبان سرپرست کنترل کیفیت صرافی ارز 
دیجیتال اوکی اکسچنج

چند توصیه  امنیتی 
به دارندگان سوالنا
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تمــام نشــانه های آینــده حاکــی از ایــن اســت کــه اقتصاد 
دیجیتــال ســهم بســیار بزرگ تــری را نســبت بــه اقتصاد 
سنتی و صنایعی مانند فوالد و سیمان در سبد اقتصادی 
کشــورها داشــته باشــد. دوران کرونا ثابت کرد که بسیاری 
از شــرکت های اقتصــادی ســهم بســیار بیشــتری را در 
افزایش رشــد کشــورها و افزایش تولید ناخالص ملی آنها 
داشتند. موضوع باکچین یا دارایی های دیجیتال بخش 
جدایی ناپذیــری از اقتصــاد دیجیتال اســت و بــا توجه  به 
پیش بینی های مؤسسات مطالعاتی، باکچین یا دارایی های 
دیجیتال قطعاً در آینده شاهد رشد بسیار باال و نقش بسیار 
بزرگی در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد جهانی خواهند بود. اما 
نکته ای که  وجود دارد، این است که اقتصاد دیجیتال یک 

اقتصاد بدون مرز است. 
در همین راستا در پنل »فرصت ها و چالش های پیش روی 
توسعه باکچین« در رویداد تکنوباک به این پرداخته شد 
که چطور می توانیم به صورت عملیاتی بین مردم و کشورها 

یک اکوسیستم زنده و فعال را در این زمینه داشته باشیم. 
در این پنــل احمد صالحی، از مشــاوران ســازمان توســعه 
تجارت؛ مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک؛ ویکاور 
بونچــاروف، معــاون انجمن رمزارز روســیه؛ علــی جاهدی، 
عضو پارک علم و فناوری خراســان و امیرحســین مردانی، 
مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیت پین صحبت کردند. 
این پنل بــا مدیریــت عبــاس آشــتیانی، پژوهشــگر حوزه 

باکچین برگزار شد.

  ما آماده هســتیم که از مدل بورس شما در 
روسیه استفاده کنیم

در ابتدای نشســت ویــکاور بونچاروف در پاســخ به ســؤال 
مدیر پنل در مورد ظرفیت های همکاری و آینده مشــترک 
این اکوسیســتم گفت: »کســب وکار در شــرایط تحریمی 
بسیار برای ما مهم است و می توانیم از تجربیات ایران در این 
زمینه استفاده کنیم. اقتصاد ایران خیلی زودتر با تحریم ها 

آداپته شده است. دوستان ایرانی گفتند ما تجربه ویژه ای 
در زمــان تحریم ها کســب کردیم کــه می توانیم با شــما در 

میان بگذاریم.«
معاون انجمن رمزارز روســیه افزود: »ما دیــداری با رئیس 
بانک مرکزی ایران در روسیه داشتیم و مدل های مختلفی 
را برای انجام تراکنش ها و سیستم پرداخت بین دو کشور 
بررسی کردیم. بخش های مالی باکچین در ذیل سیستم 
ســندباکس مورد بررســی قرار می گیرد. بانک مرکزی ما تا 
حدی طرفدار استفاده از رمزارزهاست. با توجه  به شرایط 
ایجادشده خدمات کریپتوکارنسی می تواند نقش عمده ای 

در این زمینه برای رفع مشکات ایفا کند.«
او اضافه کرد: »ما با امکانات ماینینگ ایران آشــنا شدیم. 
در روسیه نیز تمایل زیادی به این حوزه وجود دارد. از آنجا 
که کشــور ما نقــش بســزایی در جهــان در این حــوزه دارد، 

می توانیم در این زمینه همکاری کنیم.«
بونچــاروف در ادامه گفت: »همچنین در زمینــه بورس دو 

در پنل فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه بالکچین در رویداد 
تکنوبالک مطرح شد 

چطور می توانیم یک اکوسیستم زنده 
و فعال رمزارزی داشته باشیم؟

اکوسيستم
E C O S Y S T E M

NEWSخبر

یک تحریم مهم
ســایت  آمریــکا  خزانــه داری 
ترنادوکش را که یک سرویس برای گم کردن 
رد رمزارزهاســت، تحریم کرده است. این 
وزارتخانه گفته این سرویس مورد استفاده 

هکرها و سرقت های رمزارزی است.

کریپتوپانک در تیفانی
جواهرفروشــی معــروف تیفانــی 
تعــدادی از ان اف تی هــای کریپتوپانــک را 
به شــکل واقعی طراحــی کــرد و آنهــا را در 
مجموع با قیمت بیــش از ۱۲ میلیون دالر 

به فروش رساند.

بایننس رد سارقان را زد
بایننس رمزارزهایی را که در هک 
پروتــکل دیفای کــرو به ســرقت رفتــه بود، 
ضبط کرده است. مدیرعامل این صرافی 
گفته با همکاری مقامات ایــن رمزارزها به 

صاحبان آنها بازگردانده می شود.

دستگیری در آمستردام
چند روز بعد از تحریم وب سایت 
ترنادوکش توسط آمریکا حاال هلند اعام 
کرده یکی از توسعه دهندگان آن را به اتهام 
دست داشتن در پول شویی دستگیر کرده 

است.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

کشور نیز می توان همکاری های زیادی انجام داد. از آنجا که 
بورس شما تجربه زیادی در شرایط تحریمی دارد، ما آماده 

هستیم که از مدل بورس شما در روسیه استفاده کنیم.«
وی ادامــه داد: »پروژه های جوانی در ایران شــکل گرفته اند 
که می توان در روسیه از آنها اســتفاده کرد؛ اگرچه کوچک 
هستند، اما می توانند در آینده نقش بسزایی ایفا کنند.« 

  مسیر آسان تر رمزارز در تجارت خارجی
احمد صالحی در ادامــه این پنل در خصوص اســتفاده از 
رمــزارز در تجارت خارجی گفــت: »در خصوص اســتفاده 
از رمــزارز در تجــارت خارجــی مســیر ســختی طــی شــد و 
خوشبختانه هفته گذشته اولویت ثبت سفارش ها رخ داد. 

فکــر می کنــم تــا آخر تابســتان 
سامانه مربوطه متصل شود.« 

نماینده سازمان توسعه تجارت 
افزود: »مــا یکی از کشــورهایی 
هســتیم کــه حــوزه رمــزارز در 
حوزه تجــارت خارجی می تواند 
بــه مــا کمــک کنــد. مســیر در 
حوزه تجــارت خارجی راحت تر 
طــی می شــود و اکنــون در حال 

اجراست.« 
صالحــی ادامــه داد: »مــا در 
دوره ای هســتیم که در طول 8۰ 
ســال گذشــته بعــد از ســه دور 

افزایش نرخ بهره در آمریکا هنوز تورم نزولی نشده است. 
آمریکا در حال واردشــدن به رکود اســت.« او تصریح کرد: 
»یک پیش بینــی وجــود دارد کــه کریپتو جایگزیــن فیات 
خواهد شــد، اما من در این بــاره تردیــد دارم. البته این یک 
پیش بینی است و استفاده از ابزارهای نوین می تواند بسیار 

مؤثر باشد.«
مشاور سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: »اراده بانک 
مرکزی و وزیر صمت بر آن است که از این ظرفیت در کشور 

در حوزه تجارت خارجی و واردات استفاده شود.«

  از پرداخت با رمزارز غفلت نکنیم
امیرحســین مردانــی هــم در رابطــه  بــا فرصت هــای 
کســب وکارهای باکچینــی تشــریح کــرد: »در تمــام 
حوزه هایــی که غیــر از صرافــی باشــند، موانــع رگوالتوری 
وجود دارد. تنها حوزه ای که از دســت رگوالتوری در رفته، 
حوزه تبادل است که به صورت خاکستری در حال فعالیت 
است. در دنیا هم حوزه صرافی حوزه ای است که تا وقتی 
وارد حوزه های کاربردی مثل پرداخت نشود، از آن عمِق کم 
و خدمات بیسیک خارج نمی شود؛ بنابراین فرصت هایی 
هم ایجاد نمی شود که بتوانیم در مورد آن بحث کنیم. اگر 
بخواهیم توضیــح دهیم که چــه اتفاقاتی بایــد بیفتد که 
صرافی ها هم از الیه بیسیک بیرون بیایند، همین بحث 

پرداخت است.«
مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیت پین افزود: »تمام دنیا 
با چالش هایــی در این حوزه مواجه هســتند، اما تمام دنیا 

تحریم نیستند و موانع اقتصادی و شرایط ایران و روسیه را 
ندارند. در دسترس ترین حوزه ای که این دو کشور می توانند 
در آن همکاری کنند، همین حــوزه پرداخــت و مبادالت با 
اســتفاده از کریپتوکارنســی اســت؛ آن هم نه در محدوده 
سندباکس. البته بانک مرکزی در حوزه رمزارز، سندباکسی 
را راه انداختــه کــه کســب وکارهای حــوزه کریپتوکارنســی 
را از آن محــروم کــرده اســت. یعنــی کســب وکارهای حوزه 
کریپتوکارنسی در این سندباکس حضور ندارند و حتی در 
ســندباکس پروتوتایپ هم نمی توانیم بازیگری کنیم؛ چه 

برسد به حوزه واقعی.«
مردانــی ادامــه داد: »اگــر در حوزه هــای واقعــی و عملــی 
کریپتوکارنسی های دســت اول نه ارزهای دیجیتال بانک 
مرکزی کــه اصــوالً توکن هایی با 
پشتوانه بانک مرکزی هستند، 
برای تأمین مایحتاج اســتفاده 
شــوند، خدمــات صرافی هــا 
و  مــی رود  فراتــر  ماینرهــا  و 
فرصت هایــی جهت نــوآوری و 
ایجــاد ارزش هــای جدیــد بــرای 

کسب وکارها ایجاد می شود.«
وی در مورد توانایی هــای رمزارز 
ملــی گفــت: »در ابتــدا بایــد 
ماهیــت ایــن ارزهــا مشــخص 
شــود و بعــد بررســی کنیــم کــه 
کاربــران و ذی نفعــان از آنهــا 
اســتفاده می کنند یا خیر. چون ارزی که با پشــتوانه بانک 
مرکزی ارائه می شــود، اصــوالً بایــد از نظر ماهوی در ســبد 
ارزی اقتصاد دنیا وجود داشــته باشــد. پــس از پی بردن به 
اینکه روبل و ریال در این سبد قرار دارند یا خیر، می توانیم 
در مــورد کاربردی بودن آنها صحبــت کنیم. اصــاً آیا برای 
به وجودآوردن این ارزهای دیجیتــال ملی به باکچین نیاز 

است؟ آیا در صرافی ها کاربرد دارند؟«
مردانی در ادامه توضیح داد: »ماهیت این فضا غیرمتمرکز 
اســت و فنــاوری در آن مــرزی نــدارد، حتــی در صــورت 
محدودیت های رگوالتوری فناوری راه خودش را پیدا خواهد 
کرد. پس باید کاربردپذیری و ارزش افزوده آن واقعی باشد. 
در غیر این صورت کاربران اســتفاده نمی کنند و صرافی ها 
عاقه ای به افزودن آنها به فهرست خود نخواهند داشت.« 

  ارزهای ملی و معضل تحریم
ویکاور بونچاروف در همین راســتا تأکید کــرد: »رمزارزهای 
بانک مرکزی می توانند بر اساس قوانین وضع شده، در انجام 
مبادالت به کار گرفته شوند. این یک وضعیت رگوله شده 
است که رهبران کشورها باید در مورد آن تصمیم بگیرند. 
من فکر می کنم ارزهای ملی می توانند مشکات تحریم را 
حل کنند. ارزهای دیجیتال می توانند در شرایط تحریمی 
در سطح فراملی و تجارت خارجی کمک کنند. کشورهای ما 
برای حل این معضل دست به دست هم داده اند. امیدواریم 
بخش خصوصــی نیز در حــل این معضل ســریع تر اقدام 

کنند.«

درباره توکن های نیمه قابل معاوضه 
و کارهای جدید صرافی کوین بیس 

ورود کوین بیس به فیلم سازی

REPORTگزارش

مجیــک ادن کــه یــک بــازار ان اف تــی بــر پایــه 
سوالناســت، بازیگــران جنوپتــس و دارنــدگان 
ان اف تــی را قــادر ســاخته تــا چنیــن توکن های 
نیمه قابل تعویضی را مینــت کرده و از آن برای 
بــازار مجیــک ادن اســتفاده کننــد. ســیدهای 
مربــوط به کریســتال و ترافــورم در میــان اولین 
توکن هــای SFT اســت کــه بــازار مجیــک ادن 

فهرست خواهد کرد. 
در شــرایطی کــه بیشــتر توکن هــا بــا اســتاندارد 
ERC-721 بنــا شــده اند، ایــن توکن هــای نیمــه 
قابل تعویض، اســتاندارد ERC-1155 را خواهند 
داشــت. توکن های SFT به واسطه ساخته شدن 
توسط توسعه دهندگان توکن انجین، بیشتر در 
بازی های ویدئویی باکچین استفاده می شوند. 
این توکن ها تا زمانی که اســتفاده شــوند، شــبیه 
توکن های قابل معاوضه عمــل می کنند. SFTها 
هم درست مثل کارت هدیه که تنها برای انتقال 
یک وجه به کار می رود، به محض استفاده ارزش 

خود را از دست می دهند. 
سود اصلی استفاده از SFT نسبت به ان اف تی در 
بازی ها این است که اگر انتقال توکن را به شکل 
اشتباه انجام دهید، برگشت پذیر و قابل استرداد 
SFT خواهد بود. در عیــن حال، افــراد می توانند

هــای متعــدد را در یــک تراکنــش انتقــال دهند. 
مجیک ادن به تازگی بخش سرمایه گذاری مجیک 
را راه  انداختــه کــه یــک صنــدوق ســرمایه گذاری 
ریسک است که بر سرمایه گذاری های بازی های 
وب۳ هم به شکل بازی های خود متمرکز است. 
نکتــه  مهــم اینکــه توکن هــای SFT دارایی هــای 
دیجیتالی هســتند که می توانند بیشــتر از یک 
بار ضرب شــده یا معامله شــوند. کریســتال ها و 
ســیدهای SFT ابتدایی ترین چیزهایی هستند 
که شما برای ســاخت آیتم های مختلف در بازی 

به آن نیاز دارید.

 کوین بیــس وارد صنعــت فیلم ســازی 
می شود

کوین بیــس یــک قســمت از ســه گانه فیلم هــای 
»دِجن« را منتشــر کرده که شــخصیت هایش را 
از توکن »باشگاه قایقرانی میمون خسته« گرفته 
است. این فیلم انیمیشــنی پنج میمون را نشان 
می دهد که برای به دست آوردن ایپ کوین تاش 

می کنند.  
کوین بیس در توییت خود عنوان کرده افرادی که 
می خواهند ان اف تی هایشان در قسمت های دوم 
و سوم این انیمیشن قرار گیرد، باید پروفایلی را در 
بستر ان اف تی بسازند. واکنش ها به این فیلم در 
توییتر متفاوت بود؛ برخی آن را تحســین کرده و 
برخی هم زمان بندی و هدف این کار را زیر سؤال 

برده  بودند. 
بگذارید بگوییم چرا این کار خطاست:

۱. نبود ارتباط عاطفی صفر با شخصیت ها؛

۲. نبود عاقه در بازار برای چنین محتواهایی؛
۳. طوالنی بودن بیش از حد 

4. استفاده از چهره های رندوم برای بازی.
در همــان روز مدیــر ســرمایه آرک اینوســت کــه 
در دســتان کیتــی وود اســت، ۱.4 میلیون ســهم 
کوین بیس را یکجا فروخت و در چنین شرایطی 
هم، صرافی کریپتوی کوین نزدیک به ۲۰ درصد 

طی یک هفته سقوط کرده است. 

 پیشنهاد دانشگاه ها برای ایجاد دروس 
متاورس

دانشکده کسب وکار وارتون وابسته به دانشگاه 
پنســیلوانیا برنامه ای را با عنوان »کسب وکار در 
اقتصاد متاورس« ایجاد کرده است. این فرصت 
درسی شش هفته ای برای متخصصان فناوری و 
کسب وکار است که می خواهند کسب وکارشان 
را در فناوری متاورس وارد کرده و از آن سود ببرند. 
مســئوالن وارتــون اعــام کرده انــد که ایــن اولین 
آیوی لیگ دانشــکده کســب وکار اســت کــه قرار 
اســت موضوعاتــی در خصــوص متــاورس هــم 
داشــته باشــد. این آموزش که تجربیات تعاملی 
هــم دارد، بــه ایــن منظــور طراحــی شــده کــه بــه 
مدیران کمــک کنــد در بازارهــای نوظهــور هم به 

سود برسند. 
عــاوه بــر آن، دانشــگاه توکیــو هــم آموزش هــای 
متعددی را بر پایه اصول متاورس پیشنهاد داده 
که شــامل هــوش مصنوعــی و واقعیــت مجازی 
می شــود. هــدف اولیــه بازآمــوزی دانشــجویان 
و اســتادان در تحــوالت دیجیتــال اســت. ایــن 
آموزش ها برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه 
در مدارس هم که قصــد یادگیری علوم اطاعات 
و مهندســی را دارنــد و مســتعد اشــتغال در این 
زمینه ها هستند، در دسترس خواهد بود. وزارت 
اقتصاد ژاپن هم به تازگی دفتر سیاست های وب۳ 
را راه اندازی کرده تا محیط کسب وکارهای بر پایه 

وب۳ را گسترش دهد. 

 کوکاکوال جشن روز بین المللی دوستی 
را با ان اف تی می گیرد

کوکاکــوال قصــد دارد بــه مناســبت روز جهانــی 
دوســتی و ســالگرد اولیــن ان اف تــی برنــد خــود، 
کالکشــنی دیجیتال و محدود در اختیار افرادی 
قرار دهد که تاکنون در جامعه ان اف تی کوکاکوال 

فعالیت داشته اند.
طراحی این کالکشــن الهام گرفتــه از حباب های 
داخــل بطــری کوکاکوالســت و هــر کــدام از 
کالکشــن های ارائه شــده برای ایــن روز را می توان 
با یک دوست سهیم شد. وقتی این کالکشن به 
اشتراک گذاشته می شــود، محتوای آن برای هر 
دو نفر به نمایش درمی آید. در عیــن حال هر دو 
نفر می توانند به امکانات آینــده کوکاکوال در این 

بستر دسترسی داشته باشند.  

 تمام دنیا با 
چالش هایی در این 

حوزه مواجه هستند، 
اما تمام دنیا تحریم 

نیستند و موانع 
اقتصادی و شرایط 

مشابه ایران را ندارند!
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چهره ها
F I G U R E S

 شــرکت »تراســت لس مدیا« بــا توجــه بــه تمرکز 
پروژه های جدید بر وب۳، قصد دارد یک شــرکت 
رســانه ای برای کامیونیتی ان اف تی ایجاد کند. این شرکت 
۳.۲۵ میلیون دالر در مرحله بذری ســرمایه جذب کرده تا 
برنامه های تلویزیونی بــه نام NFTV بســازد که امتیاز آنها 

متعلق به کسانی خواهد بود که ان اف تی آنها را دارند. این 
ســرمایه گذاری توســط »ســم  بنکمن فرید«، بنیان گــذار و 
مدیرعامل اف تی ایکس صــورت گرفته، اما در ایــن قرارداد 
شــرکت هایی چون آواالنچ و افرادی چون »مگان کاسپار«، 

عضو مؤسس رد دائو هم حضور دارند. 

 »زاک  گازمــن«، هم بنیان گــذار تراســت لس مدیا 
گفته اســت: »NFTV ترکیبی از دو واژه ان اف تی و 
تی وی است. ایده آن زمانی شکل گرفت که درباره نمایش 
تلویزیونــی فکر می کردیــم. کل مفهــوم آن برای برداشــتن 
فاصله میان تولیدکنندگان محتوا و مخاطبانی اســت که 

تلویزیون ان اف تی محور 3/۲ میلیون دالر سرمایه جذب کرد

سرمایه گذاری جدید اف تی ایکس 
این بار در حوزه رسانه

NEWSخبر

بازار کار رمزارزی ها
با وجود کاهش نرخ استخدام 
در مشاغل گوناگون آمریکا در ماه های 
می دهــد  نشــان  گزارش هــا  اخیــر، 
اســتخدام متخصصــان مالــی حــوزه 

رمزارز افزایش یافته است.

تغییر در میکردائو
هم بنیان گذار پلتفرم میکردائو 
بعد از تحریم سایت ترنادوکش توسط 
دولــت آمریــکا، گفتــه مســئله تحریــم 
خیلی جدی است و از این  رو تغییراتی 

در میکردائو ایجاد خواهد کرد.

احضاریه برای کوین بیس
 SEC کوین بیس تأیید کرده که
احضاریه هایــی را در خصــوص برخــی 
محصــوالت و آدرس هــای ایــن صرافی 
صــادر و اطاعاتــی را از آن درخواســت 

کرده است.

اشتیاق سازمانی ها
بلــک راک، بزرگ ترین شــرکت 
مدیریــت دارایــی دنیــا گفتــه بــا وجــود 
شرایط بازار، مشتریان سازمانی زیادی 
برای ســرمایه گذاری در بازار رمزارزها از 

خود اشتیاق نشان داده اند.

اعالم برائت بایننس از صرافی 

رمزارز هندی وزیراکس

دعوای حقوقی 
بایننس این بار
 در هند 

پس از اظهارات جدید مدیرعامل بایننس، قانون گذار جرایم 
مالی هند تحقیقی را آغاز کرده تا مسئله فرار از نظارت این 
شــرکت را بررســی کنــد. »چانــگ پنــگ ژائــو«، مدیرعامل 
بایننس به تازگی گفته که شــرکت او هرگز معامله ای را برای 
خرید صرافــی رمــزارز هنــدی WazirX انجام نداده اســت. 
این اظهارات درســت چند روز بعد از آن بــود که بایننس به 
فرار از نظارت آژانس های محلی متهم شده بود. ژائو در یک 
توییت اعام کرده که قرارداد نوامبر ۲۰۱۹ هرگز تکمیل نشده 
بود و بایننس خدمات کیف  پول وزیراکس را به عنوان راه حل 
فنی برگزیده بود.   ژائو عنــوان کرد: »بایننس هرگز و در هیچ 
مقطعی سهام هلدینگ »زانمایی لب«، مالک وزیراکس را 

در اختیار نداشته است. وزیراکس خودش مسئول تمامی 
فعالیت های این صرافی است که شامل ثبت نام کاربر، ترید 

و شروع برداشت است.«
این در حالی است که معامله فوق از سوی وزیراکس و بایننس 
عمومی شــده و بر اســاس آن ایــن صرافی بــه کاربــران اجازه 
می داد تــا ارزهــای دیجیتــال را از طریــق دروازه ارزهای فیات 
بایننس با روپیه هند خریدوفروش کن ند. »نیکال ِشــتی« 
یکــی از بنیان گــذاران وزیراکس ادعاهــای ژائو را رد کــرده، اما 
به نظر می رسد این اختاف هنوز میان مدیران دو مجموعه 
وجود دارد. کمتر از دو ساعت بعد از اینکه ژائو به صورت علنی 
خود را از صرافی مذکور کنار کشید، شتی در توییتی نوشت: 
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برنامه ها برایشان ساخته می شود.«

 گازمــن عنــوان کــرده کــه هــدف ایــن اســتارتاپ 
درآمدزایــی از طریــق فــروش ان اف تی اســت. این 
شرکت در عین حال، امیدوار است بتواند شرکای خوبی را 
جذب کرده و یــک کامیونیتــی از برنامه هایی دربــاره وب۳ 
ایجاد کند. قرار است اولین برنامه NFTV در پاییز منتشر 

شــود که متمرکز بر روایت های بزرگی از دنیای 
رمــزارز خواهد بــود. گازمن کــه پیــش از این در 
شبکه تلویزیونی CNBC و سرویس اقتصادی 
یاهو روزنامه نگار بوده، قرار است مدیریت این 

برنامه را بر عهده بگیرد.

 او گفته است: »همه چیز در اعتماد 
خاصه می شود، به خصوص در حوزه 
رمزارز. به نظرم داریم تاش می کنیم این کار را 
با برنامه فــوق انجــام دهیــم. چیزی کــه خاء 

وجود چنین برنامه ای را نشان می دهد، همین سقوط های 
بــازار اســت کــه دیده ایم.«بنکمن فرید هم گفته اســت: 
»منابع خبــری و آموزش های بــا کیفیت باالی ارائه شــده 
توسط اهالی وب۳ که درک بنیادی از این فناوری و مسیر 
آینده آن دارند، در رشــد این بازار اهمیت بســیاری دارد. 
پرسش های بسیاری وجود دارد که این صنعت باید به آن 
پاسخ دهد.« گازمن گفته: »درست مثل این پرسش که آیا 
امکان هشــدار به کاربران دربــاره نقاط ضعــف پروژه های 
قبلــی وجود داشــته اســت یــا خیــر. شــاید اگــر صادقانه 
صحبت می کردیم، امکانش وجود می  داشت. یا اینکه آیا 
امکان داشت که مردم درباره مشــکات وام دهندگان ارز 
اگــر  شــاید  کننــد؟  صحبــت  متمرکــز  دیجیتــال 
اینفلوئنسرهای دنیای رمزارز برای تبلیغ این صنعت پول 
نمی گرفتند، امکانش وجود می داشت. یا آیا امکان پذیر 
بود که رسانه های سنتی این صنعت را بهتر نشان دهند؟ 
شاید اگر تحریریه های متمرکزتری بر صنعت رمزارز وجود 

داشت، این امر هم ممکن بود.«

 فعالیت هــای اولیــه شــبکه ان اف تــی شــرکت  
تراســت لس مدیا، متمرکــز بر یــک تئوری بــازی و 
آزمایش اعتماد اســت تا کامیونیتــی حاکم را ایجــاد کند. 
گازمن در این رابطه چهار نفر را برای مینت کردن یکی از هزار 
ان اف تــی در دســترس انتخاب کــرده اســت؛ بنکمن فرید، 
کاسپر، جان  وو )مدیر آوالب( و تِری برنز )از اعضای شرکت 
سرمایه گذاری گوگل(. این چهار نفر می توانند با اعتباری که 
در بین عاقه مندان به ان اف تی دارند، یک موج قوی ایجاد 

کنند تا افراد زیادی به این پروژه بپیوندند.

 گازمن می گوید: »ما سرمایه الزم را از هوشمندترین 
افراد جذب کرده ایم و به آن متکی هستیم. این افراد 

به طور کامل از چشم انداز ما آگاه بوده و می دانند برای چه 
کسی دعوت نامه )برای ورود به کامیونیتی( بفرستند تا این 
دعوت بــه افراد معتمد رســیده و کار شــکل بگیــرد. از نظر 
تاریخی برنامه هایی موفق بوده اند که اغلب پرطرفدار بوده و 
افراد از طریق تماشای آنها حس بودن در یک کامیونیتی را 
داشــته اند. هــر برنامــه ای قــدرت خــود را از مخاطبانــش 
می گیرد. چرا همه سریال فرندز یا ساینفلد را دوست دارند؟ 
درست است که سناریوهای آنها عالی است، 
امــا در عیــن حــال، پشتوانه شــان مخاطــب 

است.« 

 تراســت لس مدیا در نظــر دارد بــا 
بزرگ  کــردن شــبکه ارتباطــی خــود، 
جامعــه کاربــران خــود را بــه فراتــر از یــک هزار 
ان اف تی فعلی برساند. در پایان اولین قسمت 
برنامــه، کمیتــه  ان اف تــی خــود را پایه گــذاری 
می کند که ۹ هزار ان اف تی را شامل شده و افراد 
این کامیونیتی می توانند فصل بعد را در کنار هم بسازند. در 
عین حال یک ان اف تی مشترک نیز وجود دارد که حداکثر 
عرضه نداشــته و می تواند به صــورت رایگان مینت شــود.
گازمن می گوید: »وقتی سقوط زیادی در ان اف تی ها دیدم، 
احســاس کردم تمرکز اصلی روی مینت شــدن اســت و به 
همین خاطر قیمت هــا باال مــی رود یا اخیراً هم به واســطه 
امکان انتخاب ســازندگان برای مینت کــردن یا اختصاص 
اولیــن ان اف تی بــه افــراد، ســقوط اندکــی را شــاهد بودیم. 
شــفافیت زیــادی در ایــن فعالیت هــا نبــود و گرایــش بــه 
تمرکززدایــی هم دیده نمی شــد. بــرای همیــن می خواهیم 
اعتماد را به آزمــون بگذاریم و تاش کنیــم فعالیت ها را بر 

اساس اعتماد متقابل افراد شکل دهیم.«

 او همچنین عنوان کرده که کارهای بسیاری می توان 
بــا ان اف تــی کــرد کــه هنوز کشــف نشــده اســت. 
قصدمان این اســت به این نکته برسیم که چطور می توان 
یک برنامــه بر پایــه کامیونیتــی در هر جایگاهی ســاخت. 
تراست لس مدیا قصد دارد در آینده برنامه های وب۳ خود را 
فراتر از حوزه رمزارز برده و به دیگر بخش های مورد عاقه در 
رسانه های مجازی مثل سیاحت و غذا هم بپردازد. او اعتقاد 
دارد: »با این شیوه می توان مردم را به مشارکت دعوت کرد تا 
چیزی مانند برنامه تلویزیونی داینرز بر بستر وب۳ ایجاد 
شــود و فقط عوامل برنامه تصمیم گیر نباشند، بلکه خود 

مردم بتوانند رستوران های دلخواه شان را انتخاب کنند.«
گازمن همچنین در اشــاره به نام هاِب این تولیدات عنوان 
کــرد که هــدف اصلــی تراســت لس مدیا ایجــاد اعتمــاد در 
دنیای بی اعتمادی اســت. او می گویــد: »می خواهیم یک 
کامیونیتی بر پایه اعتماد برپا کنیم که عاوه بر افراد داخل 
ایــن کامیونیتی، بــه خــارج از این فضــا هم اعتماد داشــته 

باشد.«

چهره ها
F I G U R E S

این کتاب شــامل هشت فصل اســت که توسط کمپبل 
هاروی اقتصاددان امریکایی، آشــوین راماچاندران متخصص 
ارزهــای دیجیتــال و جوئــی ســانتورو بنیان گــذار پروتــکل 
فــای، نوشــته و توســط احــد درفشــی ترجمــه شــده اســت. 
نویســندگان در این کتــاب چشــم انداز فایننس کنونی 
را در حــال فروپاشــی توصیــف می کننــد و بــا نگاهــی واقعه 
گرایانه به بیان کارکردهای دیفای در فایننس می پردازند؛ 
یعنی عــاوه بــر مزایــای نویدبخــش ایــن فنــاوری از مخاطرات 
آن هــم می گویند. مخاطبــان این کتــاب بــا مبتکرانه ترین 
پروتکل هــا در ایــن حوزه از جملــه یونی ســواپ و کامپاند 
آشــنا می شــوند و درمی یابند بــا اتخاذ چــه رویکــرد و راهکاری 
می تــوان از میــزان مخاطره آمیــزی ایــن تکنولوژی کاســت. 

کتاب 

دیفای 
و آینده فایننس
با حمایت رمزینکس 

منتشر شد

»بایننس، وزیراکس را تصاحب و آن را جفت معاماتی خود 
کرده و برداشت این ارز را عملیاتی کرده است.«

حاال روابط بایننس و وزیراکس توســط رگوالتورهای هندی 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مســئله دست داشــتن 
زانمایی لب، مالک وزیراکس در پول شویی صرافی فوق باعث 
شده تا توجه اداره اجرا در هند که ناظر فعالیت های مالی این 

کشور است، به این مجموعه جلب شود.
این صرافی خود را بزرگ ترین صرافی رمزنگاری هند می داند 
که ۳۱.۷ میلیون کاربر دارد و حدود هشت میلیون نفر هم 
در پــس دیگــر معامــات کان آن یعنــی  CoinDCX قــرار 
دارند که نزدیک به 4۰ میلیون کاربر را در ماه مارس به ثبت 

رســانده اســت. آن طور که بیزینس اینســایدر گفته از نظر 
تعداد کاربــران، بایننــس چهارمیــن صرافی بــزرگ در هند 
اســت که تقریباً ۲۷.۶ میلیون کاربــر را جذب کرده اســت.  
تحقیقات جدید نشان می دهد که پول زیادی از مؤسسات 
مالی مشکوک و غیربانکی و شرکای حوزه فین تک وزیراکس 
مســتخرج شــده که در نهایت در خــارج از هنــد وارد موارد 
مرتبط با پول شویی شده است.  بر همین اساس موجودی 
بانکی »سامیر ماهاتیر«، مدیر زانمایی به ارزش 8.۱ میلیون 
دالر مسدود شده است. شتی قباً ادعا کرده بود که وزیراکس 
تمامی تراکنش های رمزنگاری مبتنی بر رمزارز و روپیه را تنها 

با مالکیت معنوی و توافق با بایننس کنترل می کند. 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com



بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال پرطرفدار همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهند. توجه ها بیش از همه متوجه بیت کوین و اتریوم است که روند صعودی و نزولی هم بسته ای 
دارند. البته اوضاع رشد اتریوم بهتر است و احتماالً به روزرسانی این شبکه، رشد دیگری را برایش رقم بزند. 

آن زمان که بازار قرمزپوش شده بود، از گوشه و کنار زیاد می شنیدیم که این بازار دیگر روز خوش نمی بیند و این آخر داستان ارزهای دیجیتال است. عده ای برای این بازار مرثیه سرایی 
می کردند و برخی هم کسانی را که در این بازارها سرمایه گذاری کرده بودند، مورد ریشــخند قرار می دادند و مثل کاراکتر گام در سفرهای گالیور، یادآوری می کردند که می دانستند 

چنین روزی خودش را نشان خواهد داد و سایرین ساده دل بوده اند که از ابتدا به چنین سیستمی اعتماد کرده اند.

این روزها نگاه سرمایه گذاران به این بازار واقع بینانه تر از گذشته است. نه از آن خوش بینی تام و تمام روزهای اوج خبری هست و نه بدبینی روزهای فرود یقه سرمایه گذاران را چسبیده؛ 
افراد بیش از پیش به اهمیت مطالعه و تحقیق در مورد این بازار پی برده اند و محتاطانه تر بازی می کنند.

رمزارز ۲۰
۷۵۰.۹۹ میلیون

4۰۰ میلیارد دالر

۳۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی (هفته)ارزش بازار (میلیارد دالر)قیمت (تومان)نماددارایینماد

اثبات کارطای دیجیتالارز5.5 ٪۷۵۰.۹۹4۶8.۱4 میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15.8 ٪۶۰.۹۶۲4۲.۹۹ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰3 ٪۳۰.8۶۷.۰۷ هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰1 ٪۳۰.۷۹۵۳.8 هزارUSDCیو اس دی کوین4

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.47 ٪۱۱.۶۶۱8.۶8 هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.۲۲ ٪۱۷.۱۲۱8.8۵ هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15.53 ٪۱.44۱۶.۳۶ میلیونSOLسوالنا۷

قابل سفارشی سازیپرداختارز5.15 ٪۳.۶۳.۲ هزارXLMاستار8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.۰7 ٪۲۹۲.4۱8.۹8 هزارDOTپولکادات۹

اثبات کارمیم کوینارز4.۲ ٪۲.۲4۹.۶8 هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15.۰9 ٪۹۰۷.۲۵8.4۳ هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری15.۰6 ٪۲8۱.۲4.۳۲ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز3.99 ٪۳8۷۶.۹4 ریالSHIBشیبا اینو۱۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی8.47 ٪۳۰.۹۳8.۱۳ هزارMATICپلی گان۱4

---9.41 ٪4۶۷.۶۹ میلیون۲.۰۶ هزارGALAگاال۱۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری11.18 ٪۳۷۱.۶۳.4۶ هزارATOMکازموس۱۶

--توکن کاربردی۰.58 ٪۳۲.۹۹۱.۹۹ هزارMANAدیسنترالند۱۷

--توکن کاربردی8.4۷ ٪۶۳4.۹4 میلیون۱4.۶۵ هزارLRCلوپرینگ۱8

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی3.45 ٪۶4۲.8۳ میلیون۳ تومانLUNCلونا کاسیک۱۹
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تحول بیمه از درون 
یا برون؟

به نظر می رسد 
اینشورتک ها  برای پویایی 
بیشتر به محرکی خارج از 

صنعت بیمه نیاز دارند

بیگ تک هایی که 
بیمه را خوب بلدند

این روزها آمازون 
و علی بابا بازیگران بزرگ 

و کلیدی صنعت بیمه 
دنیا شده اند

بیانیه اصناف و انجمن های گوناگون کارگزاران بیمه برای 
مقابله با چند استارتاپ بیمه ای، بازی تقابل سنتی ها با 

نوآوران صنعت بیمه را به نقطه عطف رساند 

A N A LY S I SA N A LY S I S

7

تعامل
 حلقه مفقوده  
صنعت بیمه 
حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته 
توسعه کسب وکارهای دیجیتال 
سندیکای بیمه گران از اهمیت و 
ضرورت تحول دیجیتال در پیکره 
صنعت بیمه می گوید 

2

حاال وقت تعامل 
است، نه تقابل

آنچه امروز بیش از هر 
موضوعی اهمیت دارد 

تصمیم نهاد ناظر در شیوه 
تعامل با ذی نفعان است 

بازی تاج و تخت

   عکس:  نسیم اعتمادی

4

16

بردیاجوادی
مدیرعاملشرکترایینتک

تعامل نرم افزار و 
نوآوری؛ زمینه ساز گام 

بزرگ اینشورتک ها 

دوهفــتهنــامه
بیمــــه صنعت
ضمیمــهرایگان
مه هفتـــــــهنا
نـــــــــگ ر کا
ســـــــالاول
ـــــمارهسوم شـ
م ســو بیستو
مـــرداد1401
16صفـــــحه

I N S U R T E C H M A G A Z I N E

3
D I G I T A L I N S U R A N C E

نوآوری موتور محرک 
صنعت بیمه است 

امیرمهدی ابراهیمیان، مدیر 
توسعه کسب وکار بیمه دیجی پی 
از اهمیت شخصی سازی 
محصوالت بیمه ای  می گوید



شــــــــــــــمـــــــــــــــــاره 3
23 مــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

DIGITAL 
INSURANCE

2

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

ایــن روزهــا مســئله ســوئیچ بیمــه مرکــزی بــه 
بزرگ تریــن چالــش اهالی صنعت بیمــه تبدیل 
شده است. رویکردی به ظاهر ساده که تعمیق در 
مفاهیم و مقاصد اصلی آن، استارتاپ های بیمه 
را به واکنشــی جدی واداشــت. موضوع ســوئیچ 
حاال دیگر به جایی رسیده که فقط چالشی بین 
نهــاد رگوالتور بــا کســب وکارهای نوپــای بیمه ای 
به شمار نمی رود که هفته گذشته واکنش عجیب 
انجمن هــای صنفــی کارگزاری هــا نشــان داد که 
ســوئیچ حاال دیگر به دســتاویزی بــرای تقابل دو 
طیف بزرگ سنتی و نوپا تبدیل شده است. این 
وسط آنچه بیش از هر امری اهمیت دارد، نه داد و 
قال کارگزاری های آفالین است و نه فریاد کارگزاران 
آنالیــن. امروز همــه نگاه هــا بــه رگوالتور اســت و 
تصمیمــی کــه در تعامــل بــا تــازه واردان صنعت 

بیمه می گیرد. 
در واکاوی موضع گیری هــای هربــاره نهــاد ناظــر 
نسبت به استارتاپ های بیمه ای باید دنبال پاسخ 
چندیــن ســؤال بــود. اول اینکه آیا 
نهــاد ناظر نــگاه اکوسیســتمی به 
صنعت بیمــه را قبــول دارد یــا نه؟ 
اگــر بازیگــران اصلی اکوسیســتم 
بیمه را عناصر شــرکت های بیمه، 
نماینــدگان، کارگــزاران و کارگــزاران 
برخــط و اســتارتاپ های بیمــه ای 
بدانیــم، آن وقــت بایــد به دنبــال 
جــواب صریحــی بــرای این ســؤال 
باشــیم کــه آیــا در پیکــره عریــض 
و طویــل بیمــه مرکــزی و در میــان آیین نامه هــا  و 
الیحه های بسیار این نهاد ناظر می توان جایگاهی 
خاص برای تازه واردان میدان که با عنوان اعطایی 

کارگزاران برخط فعالیت دارند، پیدا کرد یا نه؟
آیا می توان صرفاً با شکل گیری و اعالم آیین نامه ای 
بــرای فعالیــت کارگــزاران برخــط یــا آنالیــن و 
کســب و کارهای فروش آنالیــن بیمه کــه ملزم به 
اجــرای شــرایط منــدرج در مــواد قانونــی ســنتی 
هستند، مدعی حمایت از کسب و کارهای نوین 
در برابر شبکه گسترده بیمه سنتی بود؟ بماند که 
در این میان اکوسیستم نوآوری بیمه فقط شامل 
شبکه فروش آنالین نیست و شمار بسیار زیادی 
از اینشورتک ها در شــاخه های مختلف ارزیابی 
و پرداخــت خســارت و... مشــغول بــه فعالیــت 

هستند.
بایــد اذعان داشــت کــه امــروز صنعــت بیمه نه 
هم راســتا و موازی با پیشــرفت صنایع دیگر، اما 
با حرکت آهســته و آرام خود مسیر تحول را طی 
می کند. حضور بازیگــران جدید حوزه فنــاوری و 
ظهور مدل های کسب و کار جدید به حتم صنعت 
ســخت و ســنگین بیمه را نیز تکان داده اســت، 
به طوری کــه دیگر نمی تــوان زنجیــره ارزش بیمه 
را فقط مختص شبکه ســنتی و استارتاپی بیمه 
دانست؛ چراکه امروز در همه دنیا صنعت بیمه 

شــاهد بازیگرانی از کســب و کارهای غیربیمه ای 
اســت. ماننــد کســب وکارهای ســالمت کــه در 
پیشگیری و ارزیابی خسارت وارد عمل می شوند 

یا کسب و کارهای حوزه حمل ونقل و گردشگری.
در این میان آنچه اهمیت دارد، باور به تشــکیل 
اکوسیســتم نــوآوری اســت و طبیعی اســت که 
در چنیــن شــرایطی بــا بزرگ شــدن عناصــر یک 
اکوسیســتم دیگر نمی توان از نهاد ناظــر انتظار 
نظارت و حاکمیت و حتی حمایت به شیوه های 
ســنتی گذشــته را داشــت، چراکــه مدل هــای 
کسب و کاری دیگر مانند گذشته نیستند، حتی 
در صنعت بیمه ای که به شدت به پایه های سنتی 

خود چسبیده است.
بایــد بــاور داشــت کــه بیمــه نیــز بــا همــه 
محافظه کاری هــا در برابــر مــوج جدیــدی از 
برهم زننده ها قرار دارد که نه رفتار قهری و سلبی 
کــه قاعده منــدی بــر اصــول نظارتــی مقتضی بر 
آورده های فنــاوری روز بــرای تعامل بــا آنهایی که 
فنــاوری را انتخــاب کرده انــد، می توانــد مشــکل 
تعارض و تقابــل را حل کنــد؛ رویکردی کــه امروز 
از ســوی نهادهای ناظــر در دنیا به  اســم رگ تک 
و ســاپ تک مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در ایــران 

موضوعی مغفول و جامانده است.
در ایــن میان شــاید فقط ســندباکس یــا محیط 
آزمون بتواند تقابل و تعارض هر باره استارتاپ های 
بیمه بــا نهاد ناظــر و تنش هایــی را کــه هرازگاهی 
میان شبکه فروش ســنتی و برخط بروز می کند، 
حل وفصــل کنــد؛ ایده جدیــدی که کمتــر از یک 
دهه پیش در صنایع مالی دنیا مطرح شد و امروز 
زمزمه های تدوین و به کارگیری آن در صنایع مالی 
ایران نیز به گوش می رسد که البته در میان فعاالن 
حوزه فین تــک بــا واکنش هــای متفاوتــی رو به رو 

بوده است.
گروهــی  از  ســندباکس محیطــی متشــکل 
متخصص برای سنجش ایده های نوآورانه جهت 
شــروع موقت کسب و کارهاســت کــه در نهایت 
می تواند به رگوالتورها کمک کند تا در این محیط 
کنترل شده آزمون، وضعیت فعالیت استارتاپ ها 
را زیر نظــر بگیرنــد و مجوزهــای الزم را بــرای آنها 

صادر کنند.
اگرچه به عقیده عــده ای از فعاالن حــوزه نوآوری 
ورود سندباکس می تواند دلیلی بر حضور بیشتر 
حاکمیت بر فضاهای کسب و کاری باشد، ولی در 
صنعتی مانند بیمه که نهاد ناظر در تعامل هر باره 
بــا اینشــورتک ها به تعــارض می رســد، داشــتن  
سندباکس می تواند مفید واقع شــود؛ چراکه در 
آن زمان قانون گذار بخشی از فعالیت ها را به دور 
از نگاه سنتی  تفکیک می کند و برای رسیدن به 
مرحله ای از بلوغ و تعمیم به بررسی ابعاد رویکرد 
جدید می پردازد؛ روندی که به درکی مشــترک از 
نیازها و تفاوت های ساختاری می انجامد و شاید 

تقابل را به تعامل برساند!

INTROسرآغاز

در هیاهوی دو طیف بزرگ سنتی و نوپای بیمه آنچه بیش از هر موضوعی 
اهمیت دارد تصمیم نهاد ناظر در شیوه تعامل با اطراف است 

حاال وقت تعامل است، نه تقابل 

لیدا هادی 
سردبیر
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کمیسیون اینشورتک انجمن فین  تک به طور رسمی آغاز به کار کرد 

حرکت بزرگ استارتاپ  ها در جهت تسهیل روند نوآوری 

اولین نشست آزمایشگاه ملی مالی با حضور استارتاپ های 
حوزه بانکی، بیمه و سرمایه برگزار شد 

حضور اینشورتک ها در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

کمیســیون بیمــه انجمــن فین تــک بــا برگــزاری انتخابــات 
هیئت مدیره به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. انجمن 
فین تــک کــه همــواره در حمایــت از کســب وکارهای آنالیــن 
موضعی جدی از خود نشان داده، در گیرودار روزهای جنجالی 
سوئیچ بیمه مرکزی با اعالم بیانیه ای رسمی به طور علنی به 
حمایت از استارتاپ های بیمه ای پرداخت و بعد از آن بود که 
به طور رسمی با تشکیل کمیسیون بیمه، متشکل از فعاالن 
حوزه اینشورتک حمایت از فعاالن حوزه نوآوری در بیمه را در 
فهرست مأموریت های خود قرار داد. به این ترتیب در اولین 
نشست رسمی اعضای اصلی این کمیسیون که به انتخاب 
اعضای هیئت مدیره ختم شد، محمدرضا فرحی، مدیرعامل 
بیمه بــازار به عنــوان رئیس هیئت مدیــره و حامــد ولی پوری، 
مدیرعامل ازکــی به عنــوان نایب رئیس هیئت مدیــره با رأی 
اکثریت اعضا انتخاب شدند. احسان حق بجانب، مدیرعامل 

سپهر سفیران نیز به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شد. 
هــدف از تشــکیل کمیســیون بیمــه در انجمــن فین تــک، 
تسهیلگری و ایجاد بسترهای نوآوری در صنعت بیمه و اقدام 
به بنای زیرساخت های الزم برای تعامل سازنده و مؤثر با نهاد 

ناظر اعالم شده است. 
انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالــی ایران یک 
نهاد تخصصی صنفی بوده  که  با هدف قدرت بخشیدن به 

شرکت های فناور مالی بخش خصوصی فعالیت می کند.

دو شرکت بیمه  ایرانی در فهرست برترین های دیجیتال 
اینشورر )The Digital Insurer( جای گرفتند. در دور 
اخیر رقابت هــای جهانی دیجیتــال اینشــورر در میان 
شــرکت های بــزرگ و بین المللی بیمه در جهــان مانند 
آلیانس و آکســا، دو نــام ایرانی نیز به چشــم می خورد؛ 

شرکت بیمه تجارت نو و شرکت بیمه معلم. 
مؤسســه دیجیتــال اینشــورر یکــی از معتبرتریــن 
مؤسســات حــوزه تحــول دیجیتــال و اینشــورتک در 
دنیاســت و دارای بزرگ ترین پایــگاه داده ای در جهان 
به شــمار مــی رود. ایــن مؤسســه دارای گواهی نامه هــا 
و دوره هــای تخصصــی ویــژه در حــوزه اینشــورتک و 
تحــول دیجیتــال بــوده و در بیــش از 30 کشــور دنیــا 
مشاوره های سازمانی به شرکت های بیمه و مؤسسات 
و اســتارتاپ های اینشــورتکی ارائــه می دهــد.  ایــن 
مؤسســه در دو ســطح اســتارتاپ های اینشــورتک و 
پروژه های تحول دیجیتال، به مدت هفت دوره است 
که رقابت های بین المللی برای نوآوری های بیمه برگزار 
می کند که در این دوره برای نخســتین بار نمایندگانی 

از ایران حضور دارند. 

راه یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی در تاریــخ 15 ســپتامبر 
برابــر بــا 24 شــهریورماه در حضــور داوران ارائه خــود را 
انجام خواهنــد داد. در ایــن دوره از رقابت های جهانی، 
بیمه تجارت نو با موبایل اپلیکیشــن بنو در حــوزه ارائه 

سرویس های دیجیتال حضور دارد.

 دیجیتال اینشورر فهرست نهایی شرکت کنندگان مسابقه را منتشر کرد

بیمه تجارت نو و معلم؛ اولین نمایندگان ایران 
در مسابقات جهانی بیمه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه 
تهران و دانشــگاه عالمــه طباطبایی در حــال عملیاتی کردن 
راه اندازی »آزمایشگاه ملی مالی« است و اولین نشست آن 
با حضور اســتارتاپ های فعال در حوزه بــورس، بانک و بیمه 
برگزار شد. در جلسه ای که هفته گذشته به ریاست علیرضا 
دلیری، دستیار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس 
شورای راهبردی آزمایشگاه ملی مالی در محل معاونت علمی 
برگزار شد، نمایندگانی از اســتارتاپ های فعال در حوزه های 
بانکی، بیمــه و پلتفرم هــای مرتبط بــا بــازار ســرمایه در کنار 
نمایندگان دانشگاه ها و نهادها و سازمان های دولتی حضور 
داشتند. راه اندازی این آزمایشگاه با تشکیل نخستین جلسه 
کارگروه های تخصصی به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.
خروجــی مــورد انتظــار ایــن کارگروه هــا، تســهیل توســعه 

فناوری های مالی و هم فکری و ارائــه راه حل های نوآورانه برای 
چالش های موجود در حوزه های مرتبط با بهره گیری از ظرفیت 

و زیرساخت های آزمایشگاه ملی مالی است.
جهت گیری اصلی آزمایشگاه به سمت هدایت پژوهش ها و 
پایان نامه ها به سوی حل چالش های واقعی و روز حوزه مالی 
کشور و ارائه راه حل های نوآورانه با استفاده از زیرساخت های 
موجود در آزمایشگاه و همچنین تسهیل توسعه فناوری های 
مالی در کشــور اســت. در این نشســت محمدرضــا فرحی، 
مدیرعامل بیمه بازار؛ حامد ولی پوری، مدیرعامل ازکی و بهاره 
شــریفیون، مدیرعامل بیمه دات کام از سوی استارتاپ های 

بیمه ای حضور داشتند. 
آزمایشــگاه ملی مالی در دانشــکده مدیریت دانشگاه های 

تهران و عالمه طباطبایی مستقر خواهد بود.



سیل اخیر کشور بهانه ای برای توجه بیشتر به اهمیت صندوق بیمه 
خسارت های ساختمانی شد 

 پول پاشی یا پی بردن به اهمیت بیمه؟ 
هر واقعه ای ممکن است روزی اتفاق بیفتد و هیچ راه فراری برای 
آن نیست؛ جز دوراندیشی برای زمان وقوع. در این مواقع است 
که پای بیمه به میان می آید و به عنوان ابزاری مهم برای دوران پس 
از حادثه و رسیدن به سازگاری با حادثه ای هرچند دور از وقوع، بر 
سر زبان ها می افتد. معموالً به منظور آماده شدن برای حوادثی که 
کم ولی با شدت باال اتفاق می افتند - مانند زلزله، سیل و سونامی 
و...- انتقال ریسک به بیمه می تواند گزینه مناسبی باشد. در 
واقع بیمه در این شــرایط نه تنها می تواند خســارات را پوشش 
دهد، بلکه در هزینه سربار بودجه عمومی نیز مؤثر خواهد بود.

اما مشــکل بزرگی کــه در بیمه گری ســوانح بــزرگ وجــود دارد، 
مقیاس خســارت و آمادگی شــرکت های بیمه برای برداشــتن 
ریسک سوانح طبیعی است؛ معضلی که تا مدت ها کشور های 
مختلف بــا آن چالــش داشــتند و در نهایــت به راهــکاری مؤثر 
رســیدند. تجمیع ریســک در کشــور هایی کــه هرازچندگاهی 
با ســانحه ای مصیبت بار رو بــه رو بودند، در نهایت با تشــکیل 
صندوق هــای پرداخت خســارت حل شــد؛ راهکاری مناســب 
کــه در آن جبــران خســارت نه فقــط از ســمت داوطلبــان که بر 
اساس مشــارکت همه ذی نفعان اکوسیســتم تأمین می شد، 
الگویی که در کشــور ما نیز به ســبب الگوبرداری از کشــور های 
حادثه خیز دیگر بــرای جبران خســارات مالی ناشــی از رخداد 
سوانح طبیعی به کار گرفته شد و در نهایت به تأسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی رسید. البته نه به سادگی، بلکه 
بعد از چالش های بسیار و بررســی های پیچیده ای که فقط در 

صنعت بیمه انتظار آن می رود.

  کپی برداری از تجربه جهانی
و به این ترتیب قانون تأســیس صندوق بیمه همگانی حوادث 
طبیعی پس از طی مراحل مختلف بررســی و اصالح در آذرماه 
13۹۹ به تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان 
رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ابالغ شد. 
به این شکل که هر واحد مسکونی در کشور با داشتن انشعاب 
برق ملزم به پرداخت هزینه ای از سهم بیمه حوادث طبیعی روی 
قبض برق خود خواهد بود که این مبلغ تا امــروز 10 هزار تومان 
برآورد شده است؛ سهمی که از سوی مالک به عنوان حق بیمه 
پرداخت می شود و سهمی دیگر از آن به عهده دولت است که 
بعد از دریافت از سوی وزارت نیرو و واریز آن به حساب صندوق، 
پس از ارزیابی خســارت، صندوق تا ســقف تعهدشده قانونی 
موظف به پرداخت خســارت برای جبران بخشــی از خســارت 
مالی وارده به واحد های آسیب دیده است. سازوکاری به ظاهر 
هدفمند که می تواند در روز های بحران کشور ما که از قضا در این 
یکی، دو سال کم نبوده اند، جبران ناچیزی باشد بر مصیبتی که 
بر خسارت دیدگان آوار شده است. اما آیا در واقعیت صندوق 
بیمه خســارت های طبیعی توانســت راه چاره روز های بالخیز 

مردم باشد؟

  صندوقی برای روز مبادا 
طبــق تعاریــف مدیریــت بحران چهــار مرحلــه مختلــف دارد. 
پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی که مرحله آخر 
شامل همه اقدامات ضروری است که پس از وقوع بحران برای 

بازگردانــدن وضعیت عــادی به مناطق آســیب دیده بــا در نظر 
گرفتن ویژگی های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های 
مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه اجتماعی 
انجام می شود. بازتوانی هم شامل مجموعه اقداماتی است که 
جهت بازگرداندن شرایط جســمی، روحی و روانی و اجتماعی 
آســیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد. هدفی که 
صندوق بیمه خســارت های طبیعی نه فقط از جنبــه مادی که 
در بُعد معنــوی و حمایتی نیز باید در ایــن مرحله همپای دیگر 
نهاد ها وارد عمل می شد. ولی در رابطه با حوادث اخیر سیالب ها 
نه حمایت معنوی از ســوی صندوق در میان بود و نه رسیدگی 
مادی راه به جایی برده است. صندوقی که اصل تشکیل آن برای 
مدیریت بحران های بزرگ است. وزیر اقتصاد و قائم مقام بیمه 
مرکزی هنوز رد سیالب ها از آوار خانه ها پاک نشده ، از نداشتن 
بودجه گفتند و هر حمایتی را به رســیدن اعتبار ارجاع دادند؛ 
بدون اینکه حتی به اندازه 10 درصــد پرداختی حق بیمه ای که 
روی قبض هــای بــرق 30 میلیون واحد مســکونی هر مــاه روانه 

حساب دولت می شود، به آنها  امیدواری بدهند! البته احسان 
خاندوزی چند روز بعد، از اختصاص 2500 میلیارد تومان اعتبار 
به صنــدوق بیمه حوادث طبیعی ســاختمان خبــر داد و گفت 
مذاکراتی درباره نحوه جبران خسارات میان مقامات دولت در 
حال انجام است که بر این اساس، یک برنامه کوتاه مدت دیده 
شده که وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حال انجام آن 
هستند و برنامه دیگر اقدامات جبرانی بلندمدت با محوریت 
صندوق بیمه حوادث ساختمان است و قرار است از ظرفیت این 
صندوق و سایر صندوق های بیمه ای مشابه استفاده شود که به 
این منظور، پس از تخصیص این اعتبار بالفاصله با شرکت  های 
بیمه  ای قرارداد امضا می شود و پول به حساب خانوارها پرداخت 
خواهد شد؛ بنابراین نیازی هم نیست که مردم به جایی مراجعه 
کنند. حاال باید منتظر ماند و دید آیا وعده آقای وزیر اقتصاد، یک 
پول پاشی صرف برای مدیریت بحرانی است که به جان اقتصاد 
کشور زده اســت یا برنامه ای ملموس و واقعی که در بلندمدت 

می تواند سایه بحران را از پیکره صنعت بیمه کشور کم کند. 
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نزدیک به دو ماه از هیاهوی خبر فعالیت شرکت راهبرد نگار 
آمیتیس و اعطای انحصار به این سامانه در موضوع سوئیچ 
بیمه می گذرد. شرکت و سامانه آمیتیس که ساختار سهام 
آن تحت کنترل بیمه مرکزی اســت، قرار بــود با انحصاری 
که نهــاد ناظــر بــه ایــن شــرکت داده بــود، کســب وکارهای 
آنالیــن را از همکاری مســتقیم با نماینــدگان بیمه و حتی 
خود شــرکت های بیمه منع و هــر گونه صــدور بیمه نامه را 
منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کند. این اقدام 
البته با مخالفت شدید فعاالن اینشــورتک و شرکت های 
بیمه آنالین مواجه شد و با درخواست ورود کارگروه اقتصاد 
دیجیتال به موضوع، فعالیت این سامانه موقتاً متوقف و 
تصمیم گیری درباره ادامه کار آن نیز به این کارگروه محول 

شده است.
اما روند رسیدن به توقف فعالیت ســوئیچ آمیتیس راهی 
پرفرازونشــیب بــود و عــالوه بــر فعــاالن و کارشناســان این 
حوزه، انجمن فین تک نیز با ورود به این موضوع به اشکال 
مختلفی به اعــالم مخالفت خــود با فعالیت این ســامانه 
پرداخته و برای اجرایی نشدن این اقدام بیمه مرکزی تالش 

کردند. 

  انجمن فین تک؛ پیشگام در مخالفت
روز ســی ام خرداد 1401 بود کــه انجمن فین تک با انتشــار 
بیانیه ای، اولین واکنش رسمی به تشکیل شرکت و سامانه 
آمیتیــس را نشــان داد و به صراحت بــا آن مخالفــت کرد. 
در ایــن بیانیه، دالیــل مخالفــت با ایــن طــرح و پیامدهای 
اجرایی شدن آن مطرح  و این انجمن خواستار متوقف شدن 

فعالیت این سامانه شد.
در متن بیانیه انجمن فین تک آمده  بود که با توجه به اینکه 
ساختار سهام شرکت آمیتیس تحت کنترل بیمه مرکزی 
اســت و حتی محل اســتقرار آن در یکی از ساختمان های 
این نهاد است، این سامانه صرفاً به ظاهر خصوصی بوده 
و بنابراین تجمیــع تراکنش هــای مالی خرید بیمــه در این 
شــرکت خصوصی اقدامی انحصاری اســت که به نابودی 
نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی 
مستقیم و غیرمستقیم در این عرصه منجر خواهد شد و 
دولتی سازی این کسب وکارها حاصلی جز عقب ماندگی 

نخواهد داشت.
به زعم این انجمن و فعاالن حوزه بیمه آنالین، این سوئیچ 
بیمه ای در تضاد کامل با قانون تسهیل رقابت، منع انحصار 
و مــاده ۶ قانــون برنامــه چهارم توســعه اســت که بــا ایجاد 
موانعی نظیر انحصار و تصدی گری، مانع از ایجاد رقابت و 

نوآوری و باعث ایجاد رانت در صنعت بیمه می شود.
در یکــی از مهم تریــن بخش هــای بیانیه انجمــن فین تک 
به تبعات و پیامدهای منفی راه اندازی این ســامانه توسط 
بانک مرکزی اشــاره شــده بود. درباره این موضــوع در متن 
این بیانیه چنین آمده  بود: »نهاد تنظیم گر بــازار بیمه، با 
این تصمیم اقــدام به تصدی گــری کــرده، وارد بازار شــده و 
بدون توجه به مسئله انحصار ریسک های متمرکزسازی 
خدمات )شــامل ریســک های امنیتی و پدافند غیرعامل 
ناشی از تجمیع اطالعات و خدمات(، به دلیل عدم شناخت 
صحیح از ماهیت کسب وکارهای نوین، نه تنها مساعدتی 
در رفع موانع فعالیت های نوآورانه نداشته، بلکه با صدور 
بخش نامه های ناگهانی که بعضاً از نظر مستندات قانونی 
و مقرراتی مخدوش است، به صورت مداوم در توسعه این 

کسب وکارها ایجاد مانع کرده است.«
این بیانیه در نهایت خواستار ورود نهاد ناظر صنعت بیمه 
و سایر نهادهای باالدستی از جمله وزارت اقتصاد و فناوری 
اطالعات و نهادهای نظارتی شده و درخواست توقف فوری 

این طرح و اصالح این روند را مطرح کرده بود.

  هم صدایی فعاالن اینشورتک در مخالفت 
با آمیتیس

در واکنش به این بیانیه، به جز انتشار یک الیو اینستاگرامی 
از سوی سیدقاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات و 

سامانه آمیتیس 
از تولد تا توقف

راه اندازی سوئیچ بیمه ای آمیتیس، تحت نظارت و توسط بیمه 
مرکزی، از پایان خردادماه 1401 به مهم ترین بحث در فضای 

اینشورتک کشور تبدیل شد و پس از کش وقوس های فراوان 
باالخره فعالیت این سامانه متوقف شد. در فاصله بین تولد تا 
توقف این سوئیچ، چه بر آمیتیس گذشت و چطور فرزند جدید 

بیمه مرکزی از طی ادامه مسیر بازماند؟

کسب وکارهای آنالین 
منتقد جدی سوئیچ بیمه 

هستند

لزوم جدایی 
نظارت  از اجرا

و  کســب وکارها  صاحبــان   
مدیران عامل بیمه های آنالین 
ورود نهاد نظارتی به بازار را نگران کننده 
می داننــد. حامد ولی پــوری، مدیرعامل 
ازکــی ، هســته فعالیت بیمــه مرکــزی را 
نظارتــی خوانــده و ورود آن بــه فضــای 
اجرایــی کســب وکار را نگران کننــده 
دانســته و گفــت: »جایــی کــه هســته 
فعالیت نظارتــی دارد، احتمــاالً در اجرا 
نمی تواند موفق باشــد. بــه همین دلیل 
اســت که قوانیــن باالدســتی کشــوری، 
نهادهای دولتی و مخصوصاً نظارتی ها 
را از بنگاه داری و شرکت داری منع کرده، 
مگــر در شــرایط خاصــی کــه بــا مجــوز 

مجلس همراه باشد.«

 بهــاره شــریفیون، مدیرعامــل 
بیمه دات کام انحصاربخشی به 
ســامانه آمیتیــس را نابودکننــده رقابت 
موجــود در اکوسیســتم اینشــورتک 
دانســته که حتی اگر صرفاً زیرســاختی 
برای جمع آوری داده و اطالعات باشد هم 
نباید اســتارتاپ ها ملــزم به اســتفاده از 
همین یک شرکت شوند؛ چراکه تعامل 
صرف با تنها یک شرکت مسئله رقابت 
را زیــر ســؤال می بــرد. بنابرایــن موضوع 
انحصــار و کاهش رقابــت یکــی دیگر از 
حــوزه  فعــاالن  کــه  اســت  مــواردی 
اینشــورتک بــا اشــاره بــه آن، خواســتار 
توقف فعالیت سوئیچ بیمه ای آمیتیس 

می شوند.

 محمدرضا فرحــی، مدیرعامل 
بیمه بازار نیــز تقــارن دو وظیفه 
نظــارت و حضــور در بــازار را نامناســب 
خوانــد. او معتقــد اســت هرچنــد بیمه 
مرکزی باید از کسب وکارهای بیمه آنالین 
داده هــای مختلــف، ماننــد فهرســت 
خریداران، مبلــغ و میزان فــروش، میزان 
رضایت مشتریان و... بخواهد، اما ورود 
این نهاد به حوزه اجرا نقــش کارگزار را به 
ایــن نهــاد می دهــد و اســتارتاپ ها 
صرفــاً بــه شــرکت هایی تبدیل 
می شوند که مردم و بیمه داران 
را به یکدیگر معرفی می کنند و 
فرایند صدور منحصراً توسط 
بـــــــیمه مرکــزی 
انجـــــــــــــــــــام 

می شود.

COMMENTدیدگاه

   عکس:  وحید معینی
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ارتباطات بیمه مرکزی، هیچ پاســخی از طرف بیمه مرکزی 
مطرح نشــد. نعمتی در این الیــو بیمه های آنالیــن را دچار 
مشکل خوانده و کشور را نیازمند رویه هایی صحیح دانست 
و با استناد به اینکه مردم از خدمات این شرکت های راضی 

نیستند، بر لزوم اصالح این اکوسیستم تأکید 
کرد.

رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
بیمه مرکــزی همچنیــن تمــام نظــرات فعاالن 
حوزه اینشــورتک مبنی بر از بین رفتن رقابت، 
ایجاد انحصار و از دســت رفتن خالقیــت را رد 
کرد و آمیتیس را تالشــی برای شفاف ســازی و 
سالم ســازی فضای مبهم بیمه آنالین خواند. 
در ادامه، صاحبان کسب  وکارهای بیمه آنالین 
و فعاالن حوزه اینشورتک جلسه ای با حضور 

اصحاب رسانه تشکیل دادند و نمایندگانی از بیمه مرکزی 
را هم به این نشست دعوت کردند. این جلسه تشکیل شد، 
اما هیچ یک از نمایندگان این نهاد تنظیم گر حوزه بیمه در 

جلسه حاضر نشدند.
حاضــران در این نشســت ایــن بــار در حضور خبرنــگاران 
به طــرح دالیل مخالفت خود با ســوئیچ بیمه ای آمیتیس 
پرداختند و آن را عامل انحصارگری و تصدی گری دانستند 
که با تضــاد منافــع همراه اســت کــه دیر یــا زود بــه نابودی 
اســتارتاپ های حوزه بیمه منجر خواهد شــد. محمدرضا 
راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، در این جلسه 
سامانه آمیتیس را عامل دلسرد شدن کارآفرینان حاضر 
در این حوزه دانســت که فعالیــت آن در نهایت، نتیجه ای 
جز آسیب پذیر کردن اقتصاد دانش بنیان نخواهد داشت.

ایجاد یک »نابــازار« مهم ترین 
پیامدی است که محمدمهدی 
رئیــس  شــریعتمدار، 
هیئت مدیره انجمــن فین تک، 
در این جلسه به آن اشاره کرد و 
درباره آن هشــدار داد.  به گفته 
او، جایــی کــه نهــاد موظــف بــه 
نظــارت و تنظیم گــری وارد بازار 
می شــود، یــک نابــازار اســت. 
نهــاد تنظیم گــر قــدرت دارد، 
قانون گــذاری می کنــد، جریمــه 
تعییــن می کنــد، فعالیت هــا را 
متوقــف می کنــد و...؛ اگــر قــرار 
باشــد این نهاد در هر الیه ای از 

بازار، چه در طراحی و تولید محصول و چه در فروش خرد و 
کالن آن وارد شود، می تواند قوانینی تنظیم کند که شرکت 
رقیب نتوانــد بــا آن رقابت کنــد و در یک ســطح پایین نگه 
داشته می شود. این موارد تنها دالیل مخالفت با فعالیت 
شرکت و سامانه آمیتیس نیستند؛ صاحبان و فعاالن در 
اســتارتاپ ها و شــرکت های بیمه آنالیــن نیز بــرای موضع 

مخالف خود دالیلی داشتند. 

  کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال وارد می شود!
بیمه مرکزی بعد از برگزاری این نشست هم به سکوت خود 
ادامه داد و بــه هیچ یک از این موضع گیری ها و پرســش ها 
پاســخ نداد. با این حال، تالش های مخالفان بــا این طرح و 
فعاالن عرصه اینشورتک در زمینه های دیگر مؤثر واقع شد؛ 
کارگروه اقتصاد دیجیتال با ورود به این مسئله، طی نامه ای 

دستور توقف فعال سازی سامانه آمیتیس را صادر کرد.
با توجه به اینکه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ذیل دولت 
تعریف شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی، وزیر صنعت، معــدن و تجــارت، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل 
بانک مرکــزی در آن عضویت دارنــد، این امیــدواری ایجاد 
شده که تغییری در اقدام بیمه مرکزی در خصوص راه اندازی 

انحصاری سامانه آمیتیس حاصل شود.

البته برخی فعاالن این حوزه چندان هم به تأثیرگذاری این 
نامه و ثمربخش واقع شــدن این دســتور امیــدوار نبودند. 
محمدمهدی شریعتمدار، دبیر انجمن فین تک، ورود این 
کارگروه به موضوع را مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت وجود 
نهاد باالدســتی برای نظارت بــر رگوالتور تأکید 
می کند. او در این بــاره می گوید:  »از این نظر که 
این کارگروه یک نهاد باالدستی است، منافعی 
در حــوزه بیمه نــدارد، می تواند فراســازمانی به 
مسئله نگاه کند و منافع ملی را در بلندمدت در 
نظر می گیرد؛ ورودش به موضوع مثبت است. 
با این  حال، اختالل چندنهادی بودن در کشور 
و اینکه ما یک نهاد تنظیم گر واحد در حوزه ای 

مانند بیمه نداریم، مشکل ایجاد می کند.«
در واقــع، بانک مرکــزی و بیمه مرکزی، شــورای 
عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول شویی و شورای 
عالی بیمــه در ایــن حــوزه نهادهای باالدســتی محســوب 
می شوند، اما قانون گذار به صورت شفاف مشخص نکرده 
که اولویت تصمیم گیری با این نهاد هاســت یا باید هیئت 
وزیران در این زمینه تصمیم بگیرد. این مسئله باعث شده 
شــریعتمدار درباره نتیجه بخش بودن این دستور کارگروه 

اقتصاد دیجیتال تردید داشته باشد.
همزمان با انتشــار نامه ایــن کارگــروه، در راســتای پیگیری 
موضوع جلوگیری از فعالیت ســامانه آمیتیــس، نماینده 
معاونت علمــی، نمایندگان، کارشناســان و مدیــران بیمه 
مرکــزی، نماینــدگان انجمن فین تــک و تعــدادی از فعاالن 
بخش خصــوص هم جلســه ای تشــکیل دادند. هــدف از 
تشــکیل این جلســه این بود کــه نهاد حاکمیتــی و بخش 
خصوصــی در مــورد راه انــدازی 
سامانه آمیتیس به تبادل نظر با 
یکدیگر بپردازند تا دغدغه های 
هــر دو طــرف مطــرح شــده و 
مفاهمــه ای شــکل بگیرد تــا در 
نتیجه راهکاری در خصوص این 

مسئله ارائه شود.

  فعالیــت آمیتیــس 
متوقف شد

با وجود تمام تردیدهای پیشین 
در خصــوص دســتور کارگــروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال، ششــم 
مردادماه خبر مهمی به صورت 
رســمی در فضــای رســانه های تخصصــی منتشــر شــد؛ 

»فعالیت آمیتیس فعالً متوقف شده است.« 
در همین رابطه یکــی از  اعضای هیئت مدیــره بیمه بازار با 
اشاره به اینکه پروســه آمیتیس به دلیل ایجاد اختالل در 
اســتارتاپ ها متوقف شــده، گفت: »قرار اســت آیین نامه 
جدیدی بین ما و بیمــه مرکزی تنظیم و تصویب شــود. ما 
باید با بیمه مرکزی جلساتی داشته باشیم تا به یک نقطه 

مشترک برسیم.«
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات نیز 
توقف فعالیت سامانه آمیتیس پس از نامه مذکور را تأیید 
کرد، اما از اتفاق نامطلوب دیگری خبر داد و گفت: »هرچند 
فعالیت آمیتیــس را متوقف کردیم، اما بعضــی از بیمه ها 
که سهم خوبی از بازار دارند، در حال تفاهم با بیمه مرکزی 
هســتند؛ این کار اشــتباه اســت. بخــش خصوصــی باید 
یک صدا اقدام کند. ما بــه خاطر نگرانی بخش خصوصی 
نامه زدیم، اما یک عده خودشان می روند و توافق می کنند.«
همان طور که باقری اصل می گوید، به نظر می رسد رویکرد 
فعاالن و حاضران در عرصه اینشورتک به موضوع راه اندازی 
و فعالیت سوئیچ بیمه ای آمیتیس یکسان نیست. در حالی 
که عده ای از آنها مخالف این امر هســتند، عــده دیگری با 
پیوستن به این سامانه موافق و به آن مایل هستند. در این 
میان، عده ای هم بــدون اتخاذ موضعی خاص نقش طرف 

ممتنع را ایفا می کنند.

کارگروه اقتصاد دیجیتال، مسئول تصمیم گیری درباره آمیتیس شد

سرنوشت سوئیچ در گرو تصمیم بزرگان

REVIEWبررسی

گــزارش،  ایــن  انتشــار  لحظــه  تــا   
محول شدن مسئولیت تصمیم گیری 
درباره ادامه فعالیت سامانه آمیتیس به کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال آخرین خبری اســت که 
دربــاره ایــن ســوئیچ منتشــر شــده اســت. در 
سیزدهمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد 
دیجیتال مســئله راه اندازی سامانه آمیتیس و 
مشــکالتی کــه پلتفرم هــای آنالین بیمــه با این 

موضوع داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.

 بنا بر اخبار منتشرشده از این جلسه 
کــه بــا حضــور دســتگاه های مربوطــه 
تشکیل شده بود، اعضای این کمیسیون با در 
نظر گرفتن اعتراضات فعاالن عرصه اینشورتک 
و صاحبــان کســب وکارهای بیمــه آنالیــن، 
مســئولیت پیگیــری ایــن موضــوع و اتخــاذ 
تصمیمــات الزم در خصــوص ســوئیچ بیمه ای 
آمیتیس را بــه کارگــروه ویژه اقتصــاد دیجیتال 

سپردند.

 عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات نیــز در این جلســه 
حضور داشــت و در خصــوص این موضــوع بر 
لزوم حل مشکل اینشــورتک ها و حل تعارض 
منافــع آنها بــا بیمه هــای ســنتی تأکید کــرد. او 
اقدامات بیمه های آفالین را که دارای شیوه های 
سنتی ارائه بیمه به مردم هســتند، راه حل این 
تعارضات دانســت. بــه گفتــه وزیــر ارتباطات، 
ماننــد  بیمــه،  فــروش  ســنتی  شــیوه های 
نمایندگی هــا، نبایــد باعــث شــوند مــردم از 
دسترسی به خدمات بیمه ای برخط و باکیفیت 

محروم شوند.

 بــه اعتقــاد بســیاری از فعــاالن حــوزه 
فنــاوری، کســب وکارهای آفالیــن در 
حوزه های مختلف همواره نگران توسعه بخش 
آنالیــن حــوزه فعالیــت خــود هســتند و همین 
موضــوع باعــث می شــود ایــن کســب وکارهای 
سنتی در برابر رقبای برخط خود مقاومت کرده 

یا حتی در مســیر پیشــرفت آنها سنگ اندازی 
کننــد. بیــم از دســت دادن موقعیتــی کــه ایــن 
کســب وکارها در طول ســال ها فعالیت خود به 
دســت آورده انــد، موجــب مخالفــت و ایجــاد 
و  می شــود  آنالیــن  همتایــان  بــا  رقابــت 
مانع تراشی ها جهت از میدان به در کردن رقیب 

به اشکال مختلفی صورت می گیرد.

 زارع پور با طبیعی خوانــدن این رقابت 
آنالیــن  و  آفالیــن  بخــش  میــان 
کســب وکارها به ارائــه راهکار برای این مســئله 
پرداخــت و گفت: »بایــد ضمن در نظــر گرفتن 
منافع بیمه هــای تجــاری و محوریــت نظارت و 
تنظیم گــری بیمــه مرکــزی، موضوعاتــی ماننــد 
ایجاد رقابت، بهبود کیفیت و توسعه دسترسی 
به این ســرویس ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.« 
بر اســاس تصمیم اتخاذشــده در این جلســه، 
اعضای کارگروه ویژه اقتصــاد دیجیتال موظف 
شدند در جلسات آتی خود به فعالیت سوئیچ 
بیمــه ای آمیتیــس پرداختــه و دربــاره ادامــه 

فعالیت آن تصمیم گیری کنند.

عمر ســامانه آمیتیس چندان طوالنی 
نبود، این شرکت همان طور که ناگهانی 
توســط بیمه مرکزی ایجــاد و معرفی شــده بود، 
به سرعت و با صراحت مورد انتقاد و مخالفت 
فعــاالن حوزه اینشــورتک، بخــش خصوصی و 
انجمن هــای مربوطــه قــرار گرفــت و دامنــه این 
مخالفت ها و مقاومت ها تا حدی وسعت یافت 
که کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت به طور ویژه 
این موضوع را مورد بررسی قرار داده و درباره آن 

دستوراتی را صادر کرد.

 هنوز ادامه این مسیر روشن نیست و 
هیچ کــس از آینــده حــوزه اینشــورتک 
اطالعی نــدارد. در حال حاضــر، نگاه ها متوجه 
ایــن کارگــروه و گوش هــا بــه فرمــان تصمیماتی 
است که از جانب اعضای آن اتخاذ می شود تا 
تصویری از فضای آتی بیمه کشور ترسیم شود.

 به زعم این انجمن 
و فعاالن حوزه بیمه 
آنالین، این سوئیچ 

بیمه ای در تضاد کامل 
با قانون تسهیل رقابت، 

منع انحصار و ماده 6 
قانون برنامه چهارم 

توسعه است 

هانیه کلهر  

haniyekalhor
@gmail.com
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

تخفیف 
وجه تمایز اصلی

نمایندگان از تخلف 
مبرا  نیستند

 موضــوع تخفیــف بــرای صــدور 
بیمه نامه هــای شــخص ثالث در 
صنعــت بیمــه کشــور موضــوع جدیــدی 
نیست و پیش از ســربرآوردن سامانه های 
مقایسه و فروش آنالین بیمه نیز نمایندگان 
بیمه به تناســب حجم بازار و بــازار هدف و 
سیاست های شــرکت بیمه طرف قرارداد و 
شمار بیمه گزاران بخشی از کارمزد خود را 
به عنوان تخفیف در مناسبت های خاص 
به عنوان تخفیف لحاظ می کردند )که البته 
هنوز هم به بهانه های مختلف ادامه دارد(، 
ولی هیچ وقت به روال استارتاپ های بیمه ای 
این مسئله انعکاس بیرونی نداشت؛ مگر 
در موارد بسیار خاصی که شرکت های بیمه 
و شــبکه بــزرگ نماینــدگان آنهــا رســماً به 

نرخ شکنی واضح دست می زدند.

 در واقــع آنچــه امــروز نمایندگان 
فــروش را بــه واکنــش واداشــته، 
رســوخ اســتارتاپ ها به الیه های مردم و نه 
الیه هــای درونــی صنعــت بیمــه اســت. 
اســتفاده از قابلیت هــای بــه روز فنــاوری و 
امتیــازات خاصی که ایــن اســتارتاپ ها به 
ســبب اســتفاده از دامنــه داده هــای در 
دســترس در اختیــار دارنــد، کار را به جایی 
رســانده کــه نماینــدگان بیمــه آنهــا را 
برهم زننده بزرگ بازی فــروش و مخل بازار 
بزرگی می دانند که تا پیش از این منحصراً 

در اختیار داشتند.

 البتــه باید اذعــان داشــت بعضاً 
از  تعــدادی  کــه  امتیازاتــی 
استارتاپ های بیمه ای در اختیار دارند، نه از 
باب فعالیت بیمه  ای آنها، بلکه از پیشینه 
فعالیت هــای متفــاوت دیگــری نشــئت 
می گیــرد و ایــن نابرابــری در دسترســی بــه 
امکانات همان چیزی است که نمایندگان 

بیمه را به واکنش وا می دارد.

 بــا ایــن اوصــاف امــروز بــا پدیــده 
جا به جا شدن بازار طرف هستیم و 
ایــن دقیقــاً نکته ای اســت که باعث شــده 
شــبکه ســنتی فروش بیمه نتواند حضور 
بازیگران جدید را برتابــد و مانند آنچه این 
روزهــا هــر بــار اتفــاق می افتــد، شــبکه 
نماینــدگان ســنتی فــروش و اســتارتاپ ها 
مانند دو جبهه مخالف در مقابل هم قرار 
بگیرند، نــه هم راســتا و هم هدف بــرای باال 
بــردن پرتفــوی صنعــت بیمــه و افزایــش 
ضریب نفوذی که در این سال ها فقط صدم 

درصدی تغییر کرده است.

COMMENTدیدگاه

بیانیه اصناف و انجمن های گوناگون کارگزاران بیمه برای 
مقابله با چند استارتاپ بیمه ای، بازی تقابل سنتی ها با 

نوآوران صنعت بیمه را به نقطه عطف رساند 

شدند. بازی تاج و تخت
اولین هیاهوساز داستان گفت وگوی قاسم نعمتی، رئیس 
مرکز فنــاوری اطالعات بیمــه مرکزی با یکی از رســانه های 
حوزه بیمــه در رابطه با ســوئیچ بیمه مرکزی بــود و  عبارت 
خاصــی کــه نعمتــی بــا آن بــرای اســتارتاپ های بیمــه ای 
به عنوان حســن ختام یاد کــرده بود: »ســوئیچ بیمه؛ خط 

قرمز بیمه مرکزی.« 
نعمتی از روند پیگیری مسئله ســوئیچ از سوی نهاد ناظر 
صحبــت کــرد و از آن به عنــوان تنهــا مســیر ممکــن برای 
نظارت بــر روند بیمه گری در کشــور نــام برد، امــا در فصل 
ختام صحبت هایش  شــرط همــکاری شــرکت های بیمه 
با اســتارتاپ های فروش آنالین را صرفاً از مدخل ســوئیچ 
ممکن دانست و اعالم کرد هیچ شرکت بیمه ای حق ندارد 
در خارج از چهارچوب ســوئیچ با ســامانه های مقایســه و 
فروش آنالین بیمه وارد همکاری شود. صحبت های قاسم 
نعمتی در رابطه با سوئیچ بیمه مرکزی در حالی انجام شد 
که موضوع سوئیچ بیمه مرکزی و مأموریت تعیین تکلیف 

تفاوت در دیدگاه است و مدل 
کسب وکار
وقتی فقط  مشتری  
اهمیت دارد

 ساخت تجربه مشتری خاص؛ به حتم بزرگ ترین مزیت 
سامانه های مقایسه و فروش آنالین بیمه در مقابل شبکه 
سنتی فروش ساخت یک تجربه مشتری خاص و تسهیل 

سفر مشتری است.
هیچ وقــت  یــک مشــتری  اســت  ممکــن  بیمــه  در 
خسارت نامه ای هم ارائه ندهد و مجبور به تعامل با شرکت 
بیمه طرف قــراردادش برای اخذ مطالباتش نباشــد. برای 
همین اولین تجربــه خرید خیلی مهم تــر از اولین تجربه 
دریافت مطالبات است. در واقع نقطه عطف برد و باخت 

بازی بیمه همان ارتباط اول است و بس!
ایــن دقیقــاً موضوعــی اســت کــه امــروز بــه ســبب ورود 

فناوری های جدید باید در شــرکت های بیمه مــورد توجه 
قرار بگیرد و الزم اســت نماینــدگان بیمه را نســبت به آن 
آگاه و آماده کرد. در این میان نه فقط شرکت های بیمه که 
حتی نهاد ناظر نیز الزم است با توجه به تفاوت ساختاری 
مدل های کســب وکار در دو طیف ســنتی و نوپا، ســاخت 
تجربه مشتری خاص را در اولویت برنامه های تسهیلگری 
خود قرار دهــد و در وضــع قوانین و رفــع محدودیت ها در 
این باره بیشتر توجه داشته باشــد؛ چراکه امروز آنچه در 
صنعت بیمه در میــان کنش هــا و واکنش هــای دو طیف 
ســنتی و نوپا و نهــاد نظاره گــر مغفــول مانده، مشــتری و 
نیازهــای اوســت. در اقتصــاد ایــران و بیماری مزمــن تورم 

صنعت بیمه کشور در واپســین روزهای هفته گذشته به 
یکبــاره با حجم انبوهــی از بیانیه هــا و اعالمیه ها از ســوی 
اصنــاف و انجمن های مختلف روبه رو شــد. فعــاالن بیمه 
که تا پیش از این صرفاً هرازگاهی با اعالم اخطار و هشدار 
نهــاد ناظــر در رابطــه بــا اســتارتاپ های بیمه ای خبرســاز 

می شــدند، یــا خبر ســود و زیــان شــرکت بیمــه  خاصی یا 
انتصــاب مدیرعاملــی جدیــد نهایــت هیجانی بــود که به 
دنیای بی ســروصدا و آرام آنها می رســید، هفتــه پیش به 
یکبــاره از حجــم انبــوه موضع گیری هــای مختلــف افــراد 
و  اصناف گوناگــون در برابر کســب وکارهای نوپــا غافلگیر 
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نهایــی بــرای آن به کمیســیون اقتصــاد دیجیتال ســپرده 
شده است. 

  گوش کارگزاران زنگ خورد 
این پایان ماجــرای هفتــه پرهیاهوی اســتارتاپ های بیمه 
نبــود. یــک روز بعــد از انتشــار صحبت های رئیــس مرکز 
فناوری اطالعــات بیمه مرکــزی، بیانیــه ای تنــد و انتقادی 
از ســوی انجمن کارفرمایی کارگزاران رســمی بیمه کشور، 
فعاالن حوزه بیمه کشــور را غافلگیر کرد. ایــن بیانیه که از 
ســوی هیئت مدیره انجمن کارگزاران بیمه کشــور منتشر 
شده بود، با ادبیاتی خاص در 10 بند مختلف در خطاب به 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد 
از  ســه ســایت فــروش آنالیــن بیمــه - عنوانــی کــه در این 
بیانیه به اگریگیتورها و اســتارتاپ های بیمه ای داده شده 

بود - گالیه داشت. 
علت اصلی اعتراض نیز این طور که از متن بیانیه برمی آمد 
اعتــراض بــه اقــدام ســه شــرکت ازکــی، بیمــه دات کام و 
بیمه بازار در ارتباط گیری با معاونت علمی و فناوری دفتر 
ریاســت جمهوری بــود و تشــکیل کارگروه اینشــورتک در 

آزمایشگاه نوآوری مالی.  
نگرانی اعضای هیئت مدیره انجمن کارگزاران بیمه کشور 
صرفــاً تکــرار مکــررات بــود، امــا بــا ادبیاتی تنــد و تیزتــر از 
گذشته. آنها همچون همیشه مسئله حجم باالی فروش 
بیمه شــخص ثالث به صورت آنالین را عنوان کرده بودند 
و بی نصیبی شــبکه فــروش آفالیــن از ســهم بــازار در این 
زمینه. از رســوب پول هــای شــرکت های بیمه در حســاب 
اســتارتاپ های بیمــه ای گفتــه بودنــد و از الزام به داشــتن 
نظارتی قوی بر روند فعالیت سامانه های مقایسه و فروش 

آنالین بیمه. 
هنوز چند ساعتی از انتشار این بیانیه نگذشته بود که خبر 
رسید شــورای هماهنگی تشــکل های صنفی نمایندگان 
صنعت بیمه نیز با انتشار بیانیه ای با عنوان تسریع اجرای 
طرح سوئیچ بیمه و سامان دهی فعالیت کارگزاران برخط در 
خطاب به مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی خواستار 
برخورد با چند کارگزار برخط خاص شد! این شورا عملکرد 
ضعیف استارتاپ های بیمه ای در افزایش ضریب بیمه را 
به نقد کشــیده بود؛ رویکردی که با توجه به شــمار فراوان 
نمایندگان شبکه فروش و سهم ۹5 درصدی از بازار بیمه، 
باید مطالبه ای جدی از این گروه باشد! این مورد نیز پایان 
بیانیه های مسلسلی روزهای پایانی هفته گذشته نبود و 
خبرها حکایت از ارائه شکایت ها و گزارش های انجمن های 
صنفی نمایندگان فروش به مدیران ارشــد بیمه مرکزی از 
معدود اســتارتاپ هایی داشــت که امروز تحول را هرچند 

اندک به صنعت بیمه وارد کرده اند. 
حال ســؤال این اســت که آیا نهاد ناظر به همان اندازه که 
در پی هشــدار و اخطار به اســتارتاپ های بیمه  ای  است و 
بیانیه ها و اعالمیه ها را به جان می خرد، روندی نظارتی بر 

عملکرد شرکت های بیمه با شبکه بزرگ نمایندگان شان 
دارد؟ آیا شــرکت های بیمه در زمینه فروش بیمه شخص 
ثالث یا سایر بیمه نامه ها هیچ تخلفی ندارند یا نهاد ناظر 

کمتر توجهی به آنها دارد؟

  نظارت بیمه مرکزی؛ یک بام و دو هوا
معموالً نظارتی که از سوی نهاد ناظر بر عملکرد شرکت های 
بیمه صورت می گیرد، از طریق گزارش های رســیده بر این 
نهاد است. در واقع نهاد ناظر نظارت پیوسته و سیالی بر 
عملکرد شبکه فروش شرکت های بیمه ندارد؛ مگر اینکه 
گزارش یا شــکایتی از نرخ شــکنی خارج از نــرخ فنی یا هر 
تخلف دیگری به دســت اداره نظارت بیمه مرکزی برســد. 
البته گاهی نیز ممکن اســت نهاد ناظر به صــورت اتفاقی 
و به ســبب افزایش قدرت بازار نمایندگان و کارگزارانی که 
جامعه هدف بزرگــی در اختیــار دارند، روی اســناد مالی و 
عملکرد درون سازمانی آنها نظارت داشــته باشد، ولی در 
حالت عادی نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شــرکت های 
بیمه مبتنی بر رسیدن گزارشی از تخلف است که البته در 

بازار رقابت زده بیمه این اتفاق ممکن است بیفتد.
ضمن اینکه نرخ شــکنی در صنعت بیمه مســئله ای دور 
از ذهن و بعید نبوده و نیســت، ولی به سبب عدم نظارت 
پیوســته بیمه مرکزی بُعد خبری و حاشــیه ای آن کمتر از 
مواردی است که در رابطه با بازیگران نوپای صنعت بیمه 
اتفاق می افتد؛ چراکه شبکه نمایندگان سنتی فروش بیمه 
با شــمار بســیار زیادشــان تابه امروز بیشــتر به جای نهاد 
ناظر کار نظارت و گزارش تخلفات احتمالی استارتاپ های 

بیمه ای را به دوش می کشند!

  تخلــف در صــدور بیمــه شــخص ثالــث؛ 
هست یا نیست؟

بیمه شخص ثالث مهم ترین رشته بیمه ای است که امروز 
ســهم قابل توجهــی از پرتفوی صنعــت بیمه را تشــکیل 
می دهد و به نوعی ویترین شرکت های بیمه و عاملی مهم 
در جذب مشتری به سایر رشته های بیمه است. هرچند 
بزرگ ترین منبع خسارت شــرکت های بیمه نیز از سمت 
رشته بیمه شخص ثالث اتفاق می افتد و باعث تضعیف 
شاخص توانگری آنها می شود، اما تأثیر نقدینگی ناشی 
از این رشــته در گردش مالــی بیمه گران همچنــان میل به 
صدور این بیمه نامه را در میان شــرکت های بیمه و رقابت 

بین نمایندگان آنها تقویت می کند.
روال صــدور بیمــه نیــز طبق قانــون بیمــه مرکــزی در همه 
شرکت ها باید یکســان باشــد. با این ســازوکار که روی هر 
بیمه شخص ثالث چهار درصد کارمزد بازاریابی تعریف 
شــده و بین ســه تا چهــار درصــد نیز کارمــزد بــرای صدور 
بیمه نامه در نظر گرفته شــده اســت. در واقــع هر نماینده 
بیمه با هــر صــدور بیمه نامــه شــخص ثالــث می تواند به 
هشت درصد از مجموع رقم حق بیمه دست یابد که البته 

در شرایط خاص این رقم به ۹ درصد نیز خواهد رسید.
در این میان بر اساس آنچه بیمه مرکزی به شکلی منسجم 
برای صدور تمام بیمه نامه های شخص ثالث تعریف کرده، 
شرکت های بیمه می توانند تا ســقف 2.5 درصد نیز روی 
بیمه نامه های شخص ثالث خود تخفیف لحاظ کنند که 
این تخصیص تخفیف بیشتر در مناسبت های مختلف 
صورت می گیرد، ولی به طور معمول شرکت های بیمه برای 
نمایندگان فعال خود این تخفیف 2.5درصدی را همواره 
لحاظ می کنند. بنابراین با این اوصــاف با هر قرارداد بیمه 
شــخص ثالث رقمی حــدود 11.5 درصد نصیــب نماینده 

فروش خواهد شد.
حال آنچه در اســتارتاپ های فروش بیمــه اتفاق می افتد، 
از ســبد همیــن 11.5 درصــد تخفیفی اســت که از ســوی 
شرکت های بیمه به دســت آورده اند. البته نه به این معنا 
که تمامی رقم 11.5 درصد کارمزد از محل کارگزاری برخط 
را به مشتریان خود تخفیف دهند، بلکه به سبب تفاوت 
مدل کســب وکار مبلغی خاص برای هزینه کــرد بازاریابی 
خود تعریف می کنند، به این شکل که عالوه بر 2.5 درصد 
سقف مجاز پرداخت تخفیف، ممکن است از محلی دیگر 
رقمی را برای تخفیف به مشــتریان بیمــه در نظر بگیرند؛ 
رویکردی که در شــکل نمایندگی سنتی بیمه و وابستگی 
نمایندگان فروش به شکل های فروش سنتی و تک کاناله 
نمی توان دید، ولی در شــکل اســتارتاپی به سبب حضور 
سرمایه گذاران خارج از اکوسیســتم بیمه و داشتن منبع 
مناســبی از ســرمایه اولیه، اعمــال تخفیــف از محل های 

مختلف ناممکن نخواهد بود.
در واقع محل تنازع و برخورد امروز شبکه فروش سنتی و 
استارتاپ های بیمه ای در همین اختصاص مبلغی خاص 
برای بازاریابی کسب و کارهای نوپا از سبد هزینه هاست و 
البته علنی کردن موضوع در پلتفرم های تبلیغاتی مختلف.
هیاهوی تخفیف اســتارتاپ های بیمــه ای در حالی هر بار 
جنجال آفرین می شود که گاهی شرکت های بیمه نیز برای 
کارگــزاران و نمایندگانــی کــه قراردادهایی کالن بــا پرتفوی 
بزرگی می گیرند، امتیازات خاصی را قائل می شوند که در 
ظاهر شاید تخلف آشــکاری به شــمار نرود، ولی در نفس 
عمل می تواند باعث بر هم خوردن نسبت های بازار شود.

در واقع ممکن است شــرکت های بیمه در عمل تخفیفی 
باالتــر از 2.5 درصــد روی بیمه هــای شــخص ثالــث خود 
ندهند، ولی در قالب هزینه کرد موضوع آموزش یا تبلیغات 
منابع مالی خاصی را در اختیار نماینده خود قرار می دهند؛ 
بــا ایــن هــدف کــه نماینــده بــا اســتفاده از منابع مالــی در 
دسترس با فراغ بال به پیشــبرد اهداف فروش خود، ولو با 

پایین آوردن نرخ فنی دست پیدا کند.
در حقیقت در ظاهر همه مبلغ حق بیمه از سوی نماینده به 
حساب شرکت بیمه واریز می شود، ولی در عمل نماینده با 
ارائه تخفیف به بیمه گزار از محل هزینه های دیگر وفاداری 

او را برای ادامه قراردادهای بعدی کسب می کند!

COMMENTدیدگاه

 رسوب؛ موضوع مهم 
تقابل دو طیف

پول هایی که دیرتر 
به حساب می آیند 

این روزها اگر از شبکه فروش بیمه 
درباره تخلف هایی که به زعم آنها 
اســتارتاپ های فروش و مقایســه مرتکب 
می شوند، بپرسید، حتماً از عبارت خاص 
رسوب پول استفاده می کنند. به این معنا 
کــه اســتارتاپ های بیمــه ای در تعامــل بــا 
شرکت های بیمه به این تعامل می رسند که 
حــق  بیمه هــای دریافتــی را بعــد از مــدت 
معلومی و نه در زمان واقعی آن به حساب 

شرکت بیمه واریز کنند.

اگــر بخواهیــم منصفانه بــه این 
قضیه نگاه کنیم، باید بگوییم که 
در ایــن مــورد باید انگشــت اتهــام تخلف 
بیشتر به سمت شــرکت های بیمه گرفته 
شود تا اینکه استارتاپ های بیمه ای و بیمه 
مرکزی را به عنوان نهاد ناظر بر حساب های 
مالی بیمه گران مســئول نظارت بر چنین 
رویکردهایی دانست؛ چراکه در این میان 
کســب و کار  مــدل  اقتضــای  از  جــدا 
استارتاپ های فروش، این شرکت های بیمه 
هستند که بعد از مدتی به سبب راحتی کار 
با یک شریک عمده، بدون درگیر شدن با 
نماینده های معمولی، ترجیح می دهند بعد 
از مدت معلومی حجم زیادی از سرمایه را 
در حساب شــان داشــته باشــند تــا اینکه 
بخواهند آن را قطره قطره از سوی کارگزاران 

و نمایندگان جمع کنند.

در واقــع در زمــان اتهــام بــه 
استارتاپ های بیمه ای و انتقاد از 
نحوه کارکــرد آنها نبایــد از بحــث تمایل و 
اشتیاق شرکت های بیمه نیز در معامله با 
این گروه غافل شد؛ مسئله ای که شاید در 
ظاهــر و به عمــد فقــط تخلــف آشــکار 
استارتاپ های بیمه ای تا امروز نمایش داده 

شده، نه شرکت های بیمه. 

از ســوی دیگر مسئله رسوب حق 
بیمه ها موضوعی نیست که صرفاً 
در زمینه فعالیت کسب و کارهای استارتاپ 
بیمــه ای رواج داشــته باشــد. از دیربــاز در 
صنعــت بیمــه نماینــدگان و کارگزارانی که 
طرف قرارداد با شــرکت های بــزرگ دولتی و 
خصوصی بوده اند، در تعامل با شرکت های 
بیمه از این امتیاز استفاده می کردند. نمونه 
بارز آن شرکت های خودروسازی است که در 
زمان صدور بیمه  خودروهای صفرکیلومتر 
تســویه حق بیمه با شــرکت بیمه گزار را به 

زمانی دور از انتظار موکول می کردند.

سرسام آور و رو به رشد آن، آنچه برای مشتری اهمیت دارد، 
قیمت محصول اســت که این روزها بر هر فاکتور دیگری 

اولویت پیدا کرده است.
در واقع نیاز بازار به داشتن محصوالتی با کمترین هزینه 
ممکن و در عین داشتن یک تجربه کاربری راحت از مواردی 
هستند که استقبال از سامانه های مقایسه و فروش آنالین 
بیمه در کشور را افزایش داده اند. درست مانند اتفاقی که 
در زمان استفاده از پلتفرم های حمل و نقل شهری افتاد. 
دسترسی راحت و آسوده در هر زمان و مکان و البته نسبت 
هزینه های پایین تر باعث رشد انفجاری بازار تاکسی های 

اینترنتی در شرایط خاص شد.

درحقیقت آنچه این تازه رســیده های بــازار حمل ونقل 
شــهری را در بــدو امــر متفــاوت از شــبکه قدیمــی 
حمل و نقــل نشــان مــی داد، تجربــه کاربری ســاده و در 
عین حال تفاوت قیمت ها بود که بعد از مدتی به سبب 
خاصیت اســتفاده از فناوری، تغییر رفتار مشتری نیز 
اتفاق افتاد و سهولت در استفاده از امکانات به عادت 
تبدیــل شــد، به طــوری که امــروز دیگــر قیمــت پایین تر 
محرک پیش برنده مشتریان در استفاده از پلتفرم های 
حمل و نقل شــهری نیســت، بلکه فقط تجربــه کاربری 
خاص و منحصربه فرد است؛ نکته ای که صنعت بیمه 

کشور کمتر توجهی به آن دارد!
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 از بحــث تحــول دیجیتــال در صنعت 
بیمه شــروع کنیم که تابه امروز همیشه نقدهای 
زیادی به آن وارد بوده است. به نظر شما آیا اصالً 
در صنعــت بیمه کشــور ما با شــرایط خــاص آن، 
تحول دیجیتال معنا می دهد و اصالً اتفاق افتاده 
است یا نه؛ صرفاً روندی ساده تر از تعریف امروزی 
تحول دیجیتال در حال طی شدن است و صنعت 

در توهم تحول دیجیتال گرفتار شده است؟ 
باید در جواب سؤال شما پله پله جلو بروم. اول از همه در 
جواب این سؤال که آیا تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
معنی می دهد یا خیر، باید بگویم که بله. تحول دیجیتال 
در صنعــت بیمــه بســیار معنــا خواهــد داشــت. چــرا؟ 
صنعت بیمه صنعتی اســت که با وجوه مختلف زندگی 
عامه مردم در ارتباط اســت، بــا خودرو در ارتباط اســت، 
با مسکن در ارتباط است، با محل کارشــان و همه ابعاد 
زندگی آنها در ارتباط اســت؛ با این اوصاف وقتی بیمه با 
وجوه مختلف زندگی مردم در ارتباط است، یعنی اینکه 
نیازمندی های مردم نیز مختلف است. حاال وقتی مردم 
در حال اســتفاده از ابزارهای مختلف در ابعــاد گوناگون 
زندگی خودشــان هســتند، می توان امید داشت که این 

ابزارها به مسئله بیمه گری در زندگی آنها نیز کمک کند. 
بگذارید با یک مثال روشــن کنم. وقتی شما از بیمه های 
خودرو صحبت می کنید که از قضا در کشور ما مهم ترین 
محصول مورد استفاده مردم است، می توانید از ابزارها 
و دســتگاه هایی که امروز در همه جای دنیا برای تعریف 
بیمه نامه هــای مختلف بــه کار می برند، اســتفاده کنید. 
مثــل بیمه نامه هــای UBI یا همــان بیمه نامه هایــی که بر 
اســاس دســتگاه های روی خودروها و میزان کارکردشــان 
تعریــف می شــوند، نه بــر اســاس قاعــده و قانونــی کلی. 
مجموعه های مختلفی هم امروز در صنعت بیمه در حال 
فعالیت در استفاده از ابزارهای مختلف هستند و این به 

نظرم به معنای واقعی تحول دیجیتال است. 
اما دربــاره این ســؤال کــه آیا تحــول دیجیتــال آن طور که 
باید در صنعت بیمه کشور ما اتفاق افتاده است، یا نه؟ 
ببینیــد من اگــر بخواهم بــا نگاه کارشناســی خــودم نظر 
بدهم و نه نگاهــی تحقیقی و پژوهشــی، بایــد بگویم که 
به نظر من تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشــور 20 تا 
30 درصد اتفاق افتاده و راهش را شــروع کــرده، اما هنوز 
اول راه است. یعنی هنوز در یک سوم ابتدایی مسیر قرار 
داریم که به نظر من اصالً هم آمار کمی نیســت و باید به 

همین مقدار هم دل خوش باشــیم. امــروز بیش از نیمی 
از شرکت های بیمه کشور به  ضرورت تحول دیجیتال پی 
برده اند. سندیکای بیمه گران به ضرورت این مسئله پی 
برده اســت. بیمه مرکــزی نیز به ضرورت این مســئله پی 
برده اســت. در حال حاضر نهــاد ناظــر از مدیرانی که در 
زمینه تحول دیجیتال فعالیــت دارند، دعوت می کند در 
برنامــه گفت وگوی های زنــده پلتفرم های ارتبــاط مجازی 
شرکت کنند. این موضوع یعنی نهاد ناظر هم به اهمیت 
و ضــرورت تحــول دیجیتــال در صنعت بیمه کشــور پی 
برده اســت. اینکــه نهادهای باالدســتی به ایــن ضرورت 
پی برده باشند، موضوع بســیار مهم و درخشانی است 
که نبایــد از آن راحت بگذریــم، ولی نکته اینجاســت که 
در الیه شــرکت های بیمه با وجود اینکه نیمی از مدیران 
به اهمیت تحول دیجیتال پی برده اند، اما اجرایی شدن 
آن هنــوز چنــدان توفیقــی نداشــته و در بهتریــن حالت 
شــاید همان 20 تــا 30 درصد مســیر تحــول دیجیتال از 
سوی صنعت بیمه طی شده باشــد، یعنی اگر بخواهیم 
عملیاتــی و واقعــی دربــاره تحــول دیجیتــال در صنعــت 
بیمه بگوییم، فقط می توان ادعای اجرای 20 تا 30 درصد 

اهداف آن را داشته باشیم. 

تعامل؛ حلقه مفقوده  بیمه 
  حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته توسعه کسب وکارهای دیجیتال سندیکای بیمه گران از 

اهمیت و ضرورت تحول دیجیتال در پیکره صنعت بیمه می گوید 

 آیا گره قانون گذاری و 
آیین نامه های خاص، سوئیچ 

را به چالش بزرگ صنعت 
بیمه تبدیل کرده است؟ 

مبادا نهاد ناظر 
وارد الیه 

کسب وکار شود
 موضــوع ایــن اســت کــه امروز 
حتی در نهــاد ناظر هــم به این 
مسئله اذعان می شود که اگریگیتورها 
چندان ماهیت کارگزاری ندارند ولی به 
ســبب قانونمنــد شــدن ماجــرا و تحت 
لقای بیمه گری الزم شــد که این دسته 
بــا عنــوان کارگــزاری برخــط وارد آییــن 
نامه ها شــوند. اما اینجا نکته ای که در 
رابطه با سوئیچ مطرح می شود مسئله 
اجرای قانون است. شاید الزم باشد که 
نیم نگاهی به قانون داشته باشیم و روی 
آیین نامه ها اصالحاتی داشته باشیم. 
اما بخش بعدی ماجرا بحث اجراست.
نهاد ناظر طبق مسئولیتی که به عهده 
دارد و روی قانونی که وجود دارد راهکار 
سامان بخشیدن به اوضاع کنونی را در 
اجرای سوئیچ دیده است. حال این که 
ســوئیچ بیمــه مرکــزی مالحظــات و 
چالش های متعــددی دارد کــه بارها به 

آن اشاره کرده ام. 

 نهاد ناظر ناخودآگاه وارد الیه 
ســازمانی  کســب وکارهای 
می شــود و از آنجــا که یک هاب شــکل 
می گیرد این هاب در هر شکل دولتی یا 
خصوصی بــا خــود انحصــار بــه همراه 
دارد. می توانــد باعــث ورود نگاه هــای 
دارای  ســوئیچ  باشــد.  ای  ســلیقه 
چالش های ساختاری است و باید ریل 
گــذاری صحیــح بــرای اجــرای آن انجام 
شود. من در رابطه با سوئیچ یک عبارت 
کلیدی دارم و یک دغدغه بزرگ. آن هم 
حضــور نهادناظــر و رگوالتــور در الیــه 
کسب وکار شرکت هاست. این اتفاق در 
صنعــت مخابــرات هــم افتاد. شــرکت 
مخابــرات آمــد و مدعــی ارائــه خدمات 
اینترنــت شــد در حالــی کــه وظیفــه 
ارائــه  بــرای  مخابــرات بسترســازی 
خدمــات بــود نــه ورود بــه الیــه کســب 
وکارهــا. ایــن همــان نکتــه ای اســت که 
نهاد ناظــر در رابطه با مســئله ســوئیچ 
بایــد در نظــر بگیــرد. ایــن کــه مبــادا 
رگوالتور وارد الیه کســب وکارهای بیمه 
ای شــود کــه آن وقــت دیگــر چیــزی از 

اکوسیستم API ها باقی نمی ماند. 
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به چهره جوان اما تأثیرگذار صنعت بیمه مشهور است. جوانی که می توان به صراحت ادعا کرد عبارت پرطمطراق تحول دیجیتال را در صنعت سنت زده بیمه به شکلی واقعی و عملی معنا 
کرده است، نه در ورای عبارت ها و تعریف ها. برای همین زمانی که در کسوت مدیر  کسب وکارهای نوین بیمه تجارت نو به ریاست کمیته توسعه کسب وکار دیجیتال سندیکای بیمه گران 
نیز انتخاب شد، موجی از امیدواری در میان گروه های مختلف بیمه ای راه افتاد؛ چه آن هایی که در شبکه فروش سال ها تالش کرده بودند و چه کسب وکارهای نوپایی که در تعامل با نهاد 

باالدستی چالش ها داشتند. در روزهای شلوغ و پرهمهمه نمایشگاه بیمه حمیدرضا پروازی با شور و شوقی که همواره از او انتظار می رود، به صحبت با ما نشست. از امیدواری به روند تحول 
دیجیتال در صنعت بیمه کشور گفت و از اهداف و برنامه هایی که در کمیته تازه تأسیس سندیکا در سر دارد. 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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علت این ماجرا چیست؟ تفکر دیجیتال 
که در نیمی از صنعت شــکل گرفته، پس چرا تحول 

این قدر کُند پیش می رود؟ 
دلیل موضــوع کامالً روشــن و واضح اســت. صنعــت بیمه در 
همه جای دنیا صنعتی سنتی تلقی می شود و از این صنعت 
سنتی نمی توان توقع داشت که به چابکی سایر صنایع مالی 
مانند بانک و بورس عمل کند و تن به یک تغییر بزرگ در لحظه 
بدهد. ما تا همین دو، سه سال پیش شرکت های بیمه ای زیادی 
داشتیم که حتی در رابطه با سرور شرکت مشکل داشتند. در 
رابطه با کال سنتر هنوز مشکل داشــتند که آیا داشته باشیم 
یا نداشته باشیم. ببینید چنین ساختار سنتی ای در صنعت 
بیمه حاکم است و برای همین نباید از چنین صنعتی که تازه 
با افق های تحول دیجیتال آشنا شده، توقع رفتاری متحوالنه 
و متهورانه در کوتاه مدت داشته باشــیم. البته در حال حاضر 
فضا بســیار تغییر کرده اســت. از ســه یا چهار ســال گذشته، 
شرکت های بیمه به اهمیت موضوع تحول دیجیتال بیش از 
پیش پی بردند و دست به ایجاد اکوسیستم دیجیتال زدند و 
اپلیکیشن های مختلفی برای خدمات خودشان طراحی کردند. 
همکاری با استارتاپ ها امروز در شرکت های بیمه در مقایسه 
با سال های گذشته بسیار هموارتر شده است. البته راه زیادی 

طی نشده و تحول دیجیتال هنوز در ابتدای راه است. 

  آیا بحث نوآوری در بیمه با تحول دیجیتال 
در بیمه متفاوت اســت؟ به نظر می رســد کــه این دو 
عبارت امــروز بســیار با هــم درآمیختــه شــده اند. آیا 
می توان مرزی بین این دو مفهــوم تعریف کرد؟ اصالً 
ایــن نــوآوری در بیمه یعنــی چــه؟ بگذاریــد راحت تر 
بپرســم. وقتی صحبت از نــوآوری در بیمه می کنیم، 
دقیقاً به چه رویکــردی و در چه مرحلــه ای در زنجیره 

ارزش اشاره داریم؟ 
ببینید ما وقتی داریم از نوآوری در عملیات بیمه گری صحبت 
می کنیــم، منظورمان بایــد دقیقاً این باشــد که در همــه ارکان 
زنجیره ارزش صنعت بیمــه بتوانیم نــوآوری را ببینیم. تأکید 
می کنم که باید این گونه باشــد و صحبتم به این معنا نیست 
که در حــال حاضر در صنعــت بیمه کشــور این اتفــاق افتاده 
اســت. امــروز نــوآوری در صنعت بیمــه مــا بیشــتر در زمینه 
فروش بیمه دیده می شود. استارتاپ های فروش آنالین بیمه 
و اگریگیتورهای بیمــه ای از همین تأکید بر نــوآوری در مرحله 
فروش شــکل گرفته اند؛ چیزی کــه ما زیــاد در بیمه می بینیم 
و حتی عامه مــردم هم این تحــول و نوآوری را لمــس کرده اند. 
به نظر من نوآوری در این زمینه بســیار هــم خوب پیش رفته، 
امــا باید یادمــان باشــد که فــروش فقــط یکــی از ارکان زنجیره 
ارزش بیمه اســت و ما باید در ســایر بخش های زنجیره ارزش 
هم به دنبال نوآوری باشــیم. ما در خسارت و باقی بخش های 
زنجیــره ارزش بیمه خیلــی کــم کار کرده ایم. در بحــث فروش 
هم کمتر شــرکت بیمه ای را امــروز می تــوان پیدا کــرد که نگاه 
اکوسیستمی داشته باشد و برای ارتقای سطح شبکه فروش و 
نمایندگان خودش دستیار دیجیتال تعریف کرده باشد تا بلکه 
حواشی شبکه فروش بیمه با استارتاپ های فروش آنالین هم 
به حداقل برسد. بگذارید از یک تجربه ملموس صحبت کنم. 
زمانی که بنــده  ســال 13۹۸ در یکی از شــرکت های بیمه برای 
بحث تحول دیجیتال و توسعه کسب وکار مشغول به فعالیت 
شدم، سراغ ضریب نفوذ اکوسیستم دیجیتال را گرفتم و بعد 
از محاســبات به ضریب 12 درصد رســیدیم که بــرای همه ما 
در گروه تحول دیجیتال جای شــگفتی داشت. خیلی سریع 
به فکر تعامل با شبکه فروش شــرکت افتادیم. باید بگویم که 
روزهای پرچالشی هم داشتیم. نمایندگان فروش نگرانی های 
بحقی از سمت گروه تحول دیجیتال داشتند، اما بعد از یک 
سال جلسات مستمر و تالش و توان زیاد در نهایت توانستیم 
اکوسیســتم تحول دیجیتال مطرحــی را بســازیم. در انتهای 
سال 13۹۹ و بعد از گذشت تقریباً دو سال تالش ضریب نفوذ 
اکوسیســتم دیجیتال ما به ۷5 درصد رســیده بــود! به جایی 
رســیده بودیم کــه نزدیک بــه 40 درصــد نماینده هــای فروش 
در جشنواره های اکوسیســتم دیجیتال ما شرکت می کردند. 

تعامل ما با نمایندگان به حدی بود که حتــی دو تا از خدمات 
را بر اساس صحبت و تعامل با نمایندگان تعریف کردیم. 

بنابراین نوآوری باید در همه ارکان زنجیره ارزش شکل بگیرد و 
تحول دیجیتال در ذیل این مفهوم جای می گیرد. به این شکل 
که نوآوری مفهومی کلی است و تحول دیجیتال در زیرشاخه 
آن تعریف می شــود. برای اینکه ممکن است شرکتی اصالً به 
تحول دیجیتال کاری نداشته باشد، اما قاعدتاً می تواند دست 
به نوآوری بزند. مثالً در رابطه با بیمه عمر یک محصول جدید 
را وارد بــازار کند؛ بنابرایــن تحول دیجیتال یکی از شــاخه های 
نــوآوری در صنعــت بیمه اســت و اســاس همــان نــگاه و تفکر 

نوآورانه است. 

 آیا یکــی از موانع نــوآوری در صنعت بیمه 
نگاه سنتی و بعضاً حضور مدیرانی با تفکر و ساختار 

ذهنی کهنه نیست؟ 
در گام اول و در شــروع ماجــرا موضوع کم اهمیتی نیســت. در 
بعضی شــرکت های بیمه نگاه متعصبانــه و گاه بی توجهی به 
رونــد روز وجود دارد کــه البته به نظر من طبیعی اســت. مدت 
زیادی مجموعــه ای بزرگ با مــدل ذهنی خاصی پیــش رفته و 
به نظر ســخت اســت که یکباره تن به تغییر و تحولی بسپارد 
کــه بعضــاً جوان ترهــا پیش قــدم آن هســتند. آنچه خــودم در 
این ســال ها به عنوان یک نیروی جــوان در صنعت بیمه به آن 
رســیدم، اهمیت گفت وگو و تعامل اســت. به نظــرم با تعامل 
می تــوان هر تفکر ســختی را همــراه کرد. شــاید نیاز بــه زمان و 
فرصت داشــته باشــد، اما در نهایت ایــن تعامل اســت که راه 

خودش را پیدا می کند. 
بگذارید راحت بگویم که تشکیل کمیته توسعه کسب وکارهای 
مجــازی ســندیکای بیمه گــران هــم حاصــل همیــن تعامــل و 
گفت وگوهای سازنده است؛ وگرنه داشتن چنین کمیسیونی 
در یک ساختار قدیمی با سابقه ای چنددهه ای که برای خودش 
اعتباری کسب کرده، کار سخت و دشواری بود، ولی به سبب 
تعامــل و گفت وگــو این کمیتــه توانســت جــای خــودش را در 
ساختار ســندیکای بیمه گران باز کند و امید داشته باشیم که 
به زودی بعد از حضور شــرکت های بیمه بیشــتر، کمیســیون 
توسعه کســب وکارهای مجازی را در ســندیکا داشته باشیم. 
اینکه امروز کمیته توسعه کسب وکار دیجیتال مانند کمیسیون 
فنــاوری اطالعات یــا... در ســندیکایی بــا قدمــت چنددهه ای 

جایگاهی دارد، صرفاً از راه تعامل بوده است. 

 کمیتــه توســعه کســب وکار دیجیتــال 
سندیکا قرار است پیگیر چه مسائلی باشد؟ هدف از 

تشکیل این کمیته در ابتدا چه بود؟ 
در روزهای انتهایــی ســال 13۹۹ بود که عــده ای از مــا به عنوان 
کسانی که در زمینه نوآوری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
فعالیت داشتند، به این نتیجه رســیدیم برای تعامل و ارتباط 
بیشتر با مدیران واحدهای دیگر و مدیران عامل و یک الیه باالتر 
با مدیران بیمه مرکزی به یک تشکل منسجم نیاز داریم. جرقه 
تشکیل کمیته کسب وکارهای مجازی از همین جا زده شد. بعد 
از انجام امور اداری و استقبال رئیس سندیکای بیمه گران این 
تشکل در دل سندیکا شکل گرفت. بعد از شکل گیری کمیته 
با همکاری مدیریت نوآوری و برنامه ریزی سندیکا شروع کردیم 
به انجام یکسری کارهای پژوهشی و  علمی. در نهایت به این 
نتیجه رســیدیم که کمیته توســعه کســب وکارهای دیجیتال 
سندیکا می تواند در سه زیرکمیته و موضوع اصلی ایفای نقش 

داشته باشد. 
موضــوع اول کــه بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد، ایجــاد ســند 
استراتژی و تدوین مفهوم تحول دیجیتال در شرکت هاست. 
ماحصل تحقیقاتی که در سندیکا داشتیم به اینجا ختم شد 
که هنوز در خیلی از شــرکت های بیمه اهمیت موضوع تحول 
دیجیتال در الیه مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت جا نیفتاده 
است؛ بنابراین یکی از وظایفی که کمیته توسعه کسب وکارهای 
دیجیتال سندیکا دنبال می کند، بحث تبیین اهداف و مسیر 

تحول دیجیتال در شرکت های بیمه است. 
موضــوع دوم ابعاد اجرایی تحــول دیجیتال اســت؛ یعنی اول 

بحث فلســفی و اســتراتژی گذاری ماجــرا را پیش کشــیدیم و 
بعد به موضوع اجرایی و عملیاتی کردن موضــوع روی آوردیم؛ 
اینکه تحــول دیجیتال بایــد کجا نمود داشــته باشــد، در کجا 
باید اقدام شود و از چه مدخل و کانالی به جریان بیفتد. اینها 
موضوعاتی است که در ابعاد اجرایی تحول دیجیتال در کمیته 

توسعه کســب وکارهای دیجیتال 
ســندیکای بیمه گران بر آن تأکید 

داریم. 
امــروز  کــه  ســوم  موضــوع  و 
یکــی از زیرکمیته هــای مــا در 
ســندیکا به شــمار مــی رود، بحث 
در  دیجیتــال  فرهنگ ســازی 
شــرکت ها و شــبکه فروش اســت 
که به نظر من اهمیت و جایگاه آن 
برای همه مشخص است. شبکه 
فروش و مدیران میانی شرکت های 
بیمه بعضاً بــه آموزش و آشــنایی 
با تبعــات به کارگیری رونــد تحول 

دیجیتــال نیــاز دارنــد که یکــی از اهــداف اصلــی مــا در کمیته 
کســب وکارهای مجازی سندیکاســت تا مفهوم ایجاد تحول 
دیجیتــال و نــوآوری و ایجاد کســب وکارهای نوین در ســاختار 
صنعت بیمه به درســتی جایگذاری شــود. نمایندگان ما باید 
بدانند که تحول به معنای کنار گذاشتن شبکه فروش نیست 
و این کاری است که صرفاً از طریق فرهنگ سازی و آموزش روند 

تحول دیجیتال شدنی است. 

 در رابطه با عبارت کسب وکارهای دیجیتال 
از  منظــور  دقیقــاً  کنیــم.  صحبــت  کمــی  هــم 
کســب وکارهای دیجیتــال صنعــت بیمه چیســت؟ 
منظور که فقط اســتارتاپ های بیمه ای و... نیست و 

شبکه فروش آفالین را هم پوشش می دهد؟ 
صد درصد. قطعاً شــبکه فروش آفالین جایگاه مهمی در این 
کمیته خواهد داشت. یکی از ارکان جدی زنجیره ارزش عملیات 
بیمه گری شبکه فروش است. من بارها در این سال ها از سوی 
شــبکه فروش شــنیده ام که به دنبــال اقدامــی جــدی در حوزه 
نوآوری هستند. شبکه فروش ما امروز به شدت به دنبال ارتقای 
مهارت ها و قابلیت های خــودش از طریق کانال های دیجیتال 
است. همه شــرکت هایی که امروز به اهمیت تحول دیجیتال 
در صنعــت بیمــه پــی برده اند، دقیقــاً به دنبــال ارتقای ســطح 
شبکه فروش خودشان هستند؛ به دنبال ابزارهایی دیجیتال 
برای استفاده شبکه فروش هستند. بنابراین اکوسیستم های 
دیجیتال را ایجاد کرده اند تا نماینده در مکان و در زمان واقعی 
بتواند به نیازهای مشتری پاسخ بدهد. حاال نمایندگان فروش 
می توانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال یک تجربه مشتری 
سریع و البته مفید و کارآمد بسازند و این هیچ ربطی به ارتباط 
با استارتاپ های بیمه ای و... ندارد. این تجهیز مستقیم شبکه 
فروش است که با استفاده از ابزارهای نوین یک درجه ارتقا پیدا 
کرده است؛ بنابراین شبکه فروش یکی از ارکانی است که به طور 
جدی در کمیته کسب وکارهای دیجیتالی سندیکای بیمه به 

آنها توجه داریم. 

 با این اوصاف و با این میل به تجهیز شدن 
به ابزارهای دیجیتــال، چرا بعضاً شــاهد مقاومت از 
سوی نمایندگان در تن دادن به روند نوآوری های جدید 
هستیم. در بهترین حالت فقط پنج تا شش درصد 
فروش بیمه به صورت آنالین است و هنوز سهم زیادی 
به صورت چهره به چهره انجام می شــود. به نظر شما 
چرا نماینده های فروش به سختی به روند نوآوری های 

جدید روی می آورند؟ 
علت اصلی این موضوع فقط یک مسئله اســت؛ امروز به هر 
حال مجموعه هایی که در حوزه فروش تحت عنوان اگریگیتورها 
و کارگزاران آنالین مشغول به فعالیت هستند، دقیقاً روی رگ 
حیات شــبکه فــروش یعنــی فــروش بیمه نامه شــخص ثالث 
و بدنه دســت گذاشــته اند. نتیجــه کار واضــح اســت؛ ورود به 

این الیه با حجم تبلیغات وســیع به ســبب توان مالــی باالیی 
که در مقایســه با شــبکه فروش بیمه دارند، باعث می شود تا 
این عده به این نگرانی برســند که منافع مالــی آنها با فعالیت 
اســتارتاپ های فروش بیمه به خطر افتاده اســت. االن درصد 
ورود استارتاپ های بیمه سه تا پنج درصد است، اما این رقم در 
سال های آینده رقم باالتری خواهد 
بود و به همین سبب شبکه فروش 
این قضیه را درک می کنــد و به نظر 
من اینجاست که شــبکه فروش ما 
باید به تکاپــو بیفتد و به فکر رشــد 
قابلیت های خود باشــد. شاید الزم 
باشد جایی تغییری صورت بگیرد. 
شــاید الزم باشــد شــبکه فــروش 
نیم نگاهــی هــم بــه محصــوالت 

غیرتخصصی داشته باشد. 
گــروه  صنعــت بیمــه دارای دو 
محصــوالت  اســت؛  محصــول 
غیرتخصصــی.  و  تخصصــی 
محصــوالت و بیمه نامه هــای غیرتخصصی شــامل بیمه نامه 
ثالث، بدنه، آتش سوزی، عمر زمانی و... است که با چند کلیک 
در ســایت و به ساده ترین شــکل ممکن قابل عرضه هستند. 
اما بیمه نامه های تخصصی مانند بیمه نامه های مهندســی، 
آتش سوزی های صنعتی، حمل ونقل و... دیگر به این سادگی 
قابل عرضه و فروش نیستند. شاید الزم باشد که نمایندگان ما 
به جای فعالیت صرف در زمینه بیمه نامه های غیرتخصصی به 
حوزه محصوالت تخصصی وارد شوند؛ بیمه نامه هایی که اصالً 
امکان فروش با چند کلیک ساده را ندارند و هنوز در همه جای 

دنیا به صورت حضوری و چهره به چهره به فروش می رسند. 

 ما امروز در مواقعی از سندیکای بیمه گران 
انفعال هــای خاصــی در ورود بــه برخــی موضوعــات 
می بینیم. آیــا ایــن انفعــال از جنس همــان انفعالی 
است که نهاد ناظر دارد یا سازوکارهای دیگری در میان 
است؟ به عنوان مثال در رابطه با موضوع سوئیچ بیمه 
مرکزی، انتظار می رفت که سندیکا موضع خاصی در 
این رابطــه داشــته باشــد، امــا صدایــی از آن ســمت 

شنیده نشد. 
بایــد بگویــم کــه در رابطــه بــا کمیســیون های دیگر ســندیکا و 
انفعال احتمالی اطالعی ندارم، ولی در رابطه با کمیسیون فاوا 
و توسعه کســب وکار دیجیتال به صراحت می توانم بگویم که 
حقیقت ماجرا این طور نیســت و از قضا در بســیاری از موارد 
کمیسیون ها به سرعت وارد عمل می شوند. به عنوان مثال در 
زمان بحث سوئیچ بنده به عنوان رئیس کمیته کسب وکارهای 
دیجیتال به رئیس سندیکا نامه زدم و از اجرایی شدن این روند 
انتقاد کردم. آن نامه به سرعت از طریق دبیرکل سندیکا به الیه 
بیمه مرکزی رفت. خیلی اوقات بســیاری از اقدامات سندیکا 
وارد چرخــه هیجانی رســانه ها نمی شــود، ولی این بــه معنای 
انفعال عمل ســندیکا نیست. بســیاری از موضوعات در الیه 
تخصصی صنعت بیمه و به قول معروف درون خانوادگی باید 
حل وفصل شوند و به این سبب شاید شما صدایی از آن سمت 
نشــنوید، ولی این به معنی انفعال نیســت؛ بــه معنای حفظ 

حریم هاست. 
مــا در رابطــه با ســوئیچ نشســتی طوالنــی در کمیســیون فاوا 
داشــتیم و بعــد جلســه ای بــا مرکــز فنــاوری اطالعــات بیمــه 
مرکــزی و مدیــران بیمــه مرکزی برگــزار شــد. نظرات بســیاری 
ردوبدل شــد و موضوعاتی بسیار چالشــی هم مطرح شد. ما 
تابه امروز جلسات زیادی در سندیکا در رابطه با مسئله سوئیچ 
داشته ایم و این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت. اصالً 
هدف از تشکیل کمیته، پیگیری چالش ها و ارائه راهکار برای 
آنهــا در تعامل بــا ذی نفعان صنعت اســت. ســندیکا در این 
زمینه و هر موضوع چالشی دیگر تکاپو و پویایی الزم و ارتباطی 
قوی با بیمه مرکزی را دارد تا بتواند به نیازهای بازیگران صنعت 
جوابگو باشــد. هدف ما اصالً همین اســت؛ تعامل و ساختن 

بستر گفت وگو! 

 به نظرم با تعامل می توان 
هر تفکر سختی را همراه 
کرد. شاید نیاز به زمان 
و فرصت داشته باشد 
اما در نهایت این تعامل 
است که راه خودش را 

پیدا می کند
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در سال های اخیر، صنعت بیمه سرانجام سراغ فناوری های 
دیجیتال رفته و اســتارتاپ های حوزه اینشورتک بازیگران 
قدیمــی ایــن حــوزه را بــه ایــن نتیجــه رســانده اند کــه اگــر 
می خواهند در صنعت بیمه دوام بیاورند، باید خودشان را با 
فناوری های نوین وفق بدهند. استارتاپ آلمانی »ویفاکس« 
که مارکت پلیس بیمه های دیجیتال است، پرچم دار اصلی 
این تغییر به حساب می آید. ویفاکس موفق شده صنعتی 
را کــه از دیرباز تصــور می شــد کســب وکاری چهره به چهره 
است، برای همیشــه دگرگون کند و از هم اکنون به آینده ای 
چشم دوخته که در آن، اینترنت اشــیا و علوم داده و هوش 
مصنوعی نقش مهمی در زندگی هایمان خواهند داشــت 
و بیمه کــردن چیزهایی که دغدغه شــان را داریم، به شــکل 

دیگری خواهد بود. 

»جولیان تایک«، بنیان گــذار و مدیرعامل ویفاکس اســت. 
از نظر تایک، هر کســب وکار مدرنی باید از هوش مصنوعی 
اســتفاده کند. ایده اصلی ویفاکس هم این بــوده که با تکیه 
بر علــوم داده، داده کاوی و هــوش مصنوعی طــرز کار بیمه را 
عوض تغییر دهد. کارکرد بیمه این است که ریسک اتفاق ها 
و رخدادهای پیش بینی ناپذیــر را از طریق محافظت مالی از 
بین ببرد یا دســت کم بــه حداقل برســاند. در حالــت عادی، 
شرکت های بیمه با استفاده از اطالعات و داده های تاریخی، 
ریســک بروز اتفاقات خاصی را محاســبه می کنند و بعد از 
محاســبه این ریســک، مشــخص می کنند که هر مشتری 
معمولی چه مبلغی باید بپردازد تا شرکت به سود آوری برسد، 
حتی اگر شرکت مجبور شود در شرایطی خاص، مبلغی را به 
بیمه گزار برگرداند که بسیار بیشتر از پولی است که بیمه گزار 

به شرکت بیمه پرداخته است.
پس می شــود گفــت بیمه هــای معمولــی در برابــر اتفاقات، 
منفعالنه عمل می کنند. اما ویفاکس رویکردی فعاالنه به بازار 
بیمه دارد. برای نمونه، این استارتاپ تالش می کند با استفاده 
از تحلیــل داده هــای دســتگاه های هوشــمند مشــتریانش، 
مشــخص کند که این افــراد با چــه ریســک هایی مواجه اند 
و احتمال رخــداد بعضی اتفاقــات خاص را با دقــت باالتری 
تخمین می زند. ویفاکس به کمک  اطالعاتی که جمع آوری 
کــرده، مشــتریان را از خطراتــی کــه ممکــن اســت در پیــش 
داشته باشند، مطلع می کند. شرکت های بیمه سنتی چنین 
رویکــردی ندارند و صرفــاً بعد از اینکــه اتفاقــی رخ می دهد، 
خســارت بیمه گــزاران را می پردازند. ویفاکس اتفــاق بزرگ و 

انقالب عجیب بیمه دیجیتال در دنیاست. 

ویفاکس، شرکت بیمه تمام دیجیتال آلمانی با استفاده از داده کاوی 
و هوش مصنوعی صنعت بیمه را از نو تعریف کرد 

معنای واقعی یک نئوبیمه 

ویفاکس و انقالب بزرگ 
هوش مصنوعی در بیمه 

هدف؛ پایداری
از نظــر مدیرعامــل و بنیان گذار 
ویفاکــس، وقتــی صحبــت از 
هوش مصنوعی می شود، این استارتاپ 
هنوز فاصله بســیار زیادی بــا آنچه باید 
باشــد، دارد. در واقــع، فنــاوری هــوش 
مصنوعی امروز جــای پیشــرفت زیادی 
دارد و احتمــاالً تــا 10 الــی 15 ســال آینده 
شــاهد پیشــرفت هایی جــدی در ایــن 
فناوری خواهیم بود. ویفاکس نیز در مقام 
اســتارتاپی متکــی بــر هــوش مصنوعی، 
می خواهد در این پیشرفت سهم داشته 
باشد. این استارتاپ مشغول جمع آوری 
حجــم عظیمــی از داده اســت و در 
آزمایشــگاه داده خود، در تالش است با 
اســتفاده از داده هایــی ماننــد داده هــای 
جغرافیایــی،  موقعیــت  بــه  مربــوط 
شیوه هایی جدید برای پیشگیری از خطر 
و کاهش ریســک پیدا کنــد؛ البتــه برای 
اســتارتاپی ماننــد ویفاکــس، چنیــن 
نوآوری هایــی در درجــه دوم اهمیت قرار 
دارد و هــدف اصلــی آن رســیدن بــه 

کسب وکاری پایدار و سودآور است.

ویفاکس کار خودش را با ایده ای 
بسیار ساده شــروع کرد؛ هدف 
این اســتارتاپ ایــن بــود کــه از طرفی به 
مشــاوران بیمــه کمــک کنــد تــا فــروش 
بیشتری داشته باشند و از طرف دیگر، 
تجربه ای خوشایند در اختیار مشتریان 
بیمــه بگــذارد. در حــال حاضــر، حدود 
۹0درصد از بیمه نامه ها همچنان بدون 
اســتفاده از فناوری و با همان روش های 
سنتی فروخته می شود. هدف ویفاکس 
این اســت که بخشــی از ایــن بــازار را به 
اســتفاده از فناوری های دیجیتال سوق 
دهــد و از ایــن راه درآمــد کســب کنــد. 
جولیــان تایــک دربــاره ایــن اســتراتژی 
می گویــد: »بســیاری از اســتارتاپ  ها از 
همان ابتدا روی نوآوری تمرکز دارند 
نشــان  درآمــد  بــه  توجهــی  و 
نمی دهنــد. بــه همیــن دلیــل، 
ممکن است به سودآوری نرسند 
و در نهایــت، دســتاوردی 
هم نداشــته باشــند. 
تصمیــم  مــا 
گرفته ایم برعکس 
و  کنیــم  عمــل 
کســب وکار را در 
قــرار  اولویــت 

بدهیم.«

ANALYSISتحلیل

اينشورتک
I N S U R T E C H

ویفاکس به عنوان برترین شرکت 
نئوبیمه دنیا بار دیگر نام آلمان را در 
اینشورتک بر سر زبان ها انداخت 

تاخت و تاز 
یونیکورن های ژرمن 

تا همین چند ســال پیــش هیچ کس تصــور نمی کرد که 
یک استارتاپ بیمه دیجیتال در آلمان بتواند چند صد 
میلیون دالر سرمایه خارجی جذب کند، اما »ویفاکس« 
با انجــام ایــن کار، نشــان داد کــه حضور اینشــورتک ها 
در صنعــت بیمه تثبیت شــده اســت. در حــال حاضر، 
ویفاکس تنها اینشــورتک در آلمان اســت کــه می توان 
آن را »یونیکورن« نامید، یعنی ارزش آن به بیش از یک 
میلیارد دالر رسیده است. دیر یا زود، دومین یونیکورن 
اینشورتک آلمانی هم پدید خواهد آمد؛ چراکه تعدادی 
از اســتارتاپ های ایــن حــوزه می تواننــد بــه زودی و در 
دورهــای بعدی تأمین  مالــی خود به ارزش یــک میلیارد 

دالر برسند. 
اینشــورتک های آلمانــی از فناوری هــای پیشــرفته تری 

استفاده می کنند و از مدل های تجاری پیچیده تری بهره 
می برند. به همین دلیل است که توانسته اند به سرعت 
رشــد کنند و ارزش تعدادی از آنها به یــک میلیارد دالر 
نزدیک شــود. به گفته کارشناســان، فضای اینشورتک 
کشــورهای آلمانی زبــان نســبت بــه پنج ســال گذشــته 
به کلــی تغییر کرده اســت. اکنــون متخصصــان تجارت 
الکترونیک زیادی هستند که تمایل دارند در حوزه بیمه 
فعالیت کنند. شــرکت های فناوری متعددی نیز ســراغ 
بیمه دیجیتــال رفته اند تــا فرایندهای عملیاتــی بیمه را 

دیجیتالی کنند. 
در کشــور های آلمانی زبــان، تعداد اینشــورتک هایی که 
بیمه دیجیتال ارائه می دهند، افزایش یافته اســت. در 
این کشــورها، ۶۹ اینشــورتک، یعنی یک ســوم مجموع 
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اينشورتک
I N S U R T E C H

  ویفاکس، تحلیل داده و حریم خصوصی
اگــر بــا داده کاوی و علــوم داده آشــنایی مختصــری داشــته 
باشید، می توانید حدس بزنید که ویفاکس برای اینکه بتواند 
از بــروز اتفاقــات ناخوشــایند بــرای مشــتریانش جلوگیــری 
کند، به اطالعات بســیار زیادی از آنها نیاز دارد. پس ممکن 
اســت این دغدغه بــرای مشــتریان ایجاد شــود که مبــادا از 
اطالعات شــان به خوبی محافظت نشــود یــا کســانی از این 
اطالعات سوءاســتفاده کنند. جولیان تایک معتقد اســت 
برای رفع این نگرانی، باید تغییری اساسی رخ بدهد و به جای 
اینکه شرکت ها مالک داده های مشتریان باشند، مالکیت 
داده های خصوصی در اختیار خود مشتریان قرار بگیرد. از 
نظر تایک، طی 10 سال آینده شاهد چنین تغییری خواهیم 
بود. در چنین حالتی، مشتریان به راحتی می توانند ببینند 
که چه اطالعاتی را در اختیار کدام شرکت ها گذاشته اند و در 
برابر اطالعاتی که در دسترس این شرکت ها قرار داده اند، چه 
ارزشی به دست می آورند. به این ترتیب، اگر کسی از ارزشی 
که شرکتی در اختیارش می گذارد، راضی نباشد، می تواند به 

رابطه اش با آن شرکت پایان بدهد. 
در حال حاضر، زیرساخت های الزم برای پیاده سازی چنین 
ســازوکاری وجود نــدارد. از طــرف دیگر، چنیــن مدلی فعالً 
تقاضــای زیادی نــدارد، چــون ســطح آگاهی مردم نســبت 
بــه داده هــای خصوصی شــان و کاربــرد ایــن داده هــا بــرای 
شرکت های بزرگ چندان باال نیست. بیشتر مردم اهمیتی 
نمی دهند که اطالعات خصوصی آنها در اختیار چه کسانی 

قرار می گیرد. 
از نظر مدیرعامل ویفاکس، چند ســال طول می کشد تا این 
وضعیت تغییر کند و کاربران اهمیت بیشتری برای داده های 
خصوصی قائل شوند. تا آن زمان، تالش ویفاکس این است 
که رفتاری مسئوالنه در قبال داده های خصوصی مشتریانش 
داشــته باشــد. به گفته جولیــان تایــک، قانــون گردانندگان 
ویفاکس این است که با اطالعات مشتریان همان طور رفتار 
کنند که انتظار دارند با اطالعات خصوصی خودشــان رفتار 
شــود. بــرای نمونــه، داده هایی کــه ویفاکــس برای محاســبه 
لحظه ایِ ریسک از آن اســتفاده می کند، گمنام سازی شده 
اســت، یعنی اینکه نمی توان ایــن داده ها را به افــراد خاصی 
نســبت داد. ویفاکــس زمانــی از اطالعــات خصوصــی افراد 

استفاده می کند که بخواهد مطالبه آنها را بررسی کند.

  اولین اینشورتکی که به سودآوری رسید
درست است که اینشورتک توانسته موجب تحول دیجیتال 
صنعت بیمه شود و الگوهای تجاری و کسب وکارهای جدیدی 
وارد این حوزه کند، اما به دلیل نیاز به سرمایه گذاری هنگفت 
در مراحل اولیه، اینشورتک های نوپا را شرکت هایی پول سوز 
به حساب می آورند. اما سال گذشته دو شرکت »ژونگ آن« 
و »ویفاکس« که اولی چینی است و دومی آلمانی و هر دو در 
حوزه اینشورتک فعالیت می کنند، به سودآوری رسیدند تا 

شرکت های دیگر این حوزه با امید بیشتری به فعالیت شان 
ادامه بدهند؛ چراکه سودآوری این دو شــرکت نشان داد که 
سرمایه گذاری در اینشورتک نه فقط هدردادن پول نیست، 
بلکه سودآور است و می تواند به ایجاد کســب وکاری پایدار 
منتهی شود. اکنون می توانیم این پرسش را طرح کنیم که چرا 
»ویفاکس«، به عنوان بازیگری جدید در حوزه فناوری بیمه، 
توانسته فقط شــش ســال پس از آغاز به کار، به ســودآوری 
برســد؟ این اســتارتاپ با تکیه بر کدام الگوها و استراتژی ها 

توانسته به این موفقیت برسد؟
اســتارتاپ »ویفاکــس« کــه دفتــر اصلــی آن در شــهر برلین 
آلمان است، در سال 2014 پایه گذاری شد. این شرکت از دو 
واحد تجاری، یعنی »ویفاکس« و »ویفاکس اینشــورنس« 
تشکیل می شود. »ویفاکس« کسب وکاری مبتنی بر هوش 
مصنوعی و با الگوی »B2B2C« یا »کسب وکار به کسب وکار 
به مشتری« است. این شرکت، پلتفرمی دیجیتال در اختیار 
کارگزاران بیمه می گذارد تا بتوانند مشتریان شان را مدیریت 
کنند. »ویفاکس اینشورنس« نیز در سال 201۸ تأسیس شد 
و هدفش ارائه خدمات مســتقیم به مشــتریان اســت. این 
شــرکت بیش از 500 هزار بیمه نامه فروخته، دست کم 350 
هزار مشتری دارد و در سبد خدمات آن، بیمه خانواده، بیمه 

خودرو و بیمه مسئولیت وجود دارد.
به گزارش »اینسایدر اینتلیجنت«، شرکت ویفاکس توانسته 
تا ســال 2020، چیــزی در حــدود 500 میلیــون دالر ســرمایه 
جــذب کنــد و ارزش آن در آن مقطع معادل دو میلیــارد دالر 

بوده است.
قرار اســت ویفاکــس از ایــن ســرمایه هنگفت برای توســعه 
ابزارهای دیجیتال پیشرفته تر و بهبود کیفیت محصول در 
حوزه فناوری بیمه اروپا اســتفاده کند. برای نمونه، ویفاکس 
می خواهد در سال آینده یک سامانه هشدار زودهنگام برای 
اینترنت اشیا راه اندازی کند و کاربران را از رفتارهایی که ممکن 
است به خسارت های هنگفت بینجامد، باخبر کند. عالوه 
بر این، ویفاکس فناوری های جدید دیگری را آزمایش خواهد 
کرد. مثالً قرار است برای ساده سازی اشتراک گذاری داده های 
مربوط به بیمه مشتریان از API بهره بگیرد و برای اتوماسیون 
تعهــدات و دریافــت مطالبات ســراغ قراردادهای هوشــمند 

بالکچین برود. 
ممکن اســت این طور به نظر برســد که چنین فعالیت هایی 
مشابه استراتژی های سایر شرکت ها و استارتاپ هایی باشد 
که در حوزه اینشورتک کار می کنند. این دسته از شرکت ها 
ضمن اینکــه همواره بر مزیت هــای فناوری هــای نوین تأکید 
دارنــد، روی توســعه این نــوع فناوری هــا هم ســرمایه گذاری 
می کنند. اینترنت اشیا، API و بالکچین فناوری هایی  هستند 
که در صنعت اینشورتک، زیاد درباره شان صحبت می شود. 
به بیان دیگر، سرمایه گذاری روی این فناوری ها به  هیچ وجه 
مختــص ویفاکس نیســت، امــا نکته اینجاســت کــه دلیل 

سودآوری ویفاکس در استفاده از فناوری خالصه نمی شود.

ویفاکس همچنان روی ریل موفقیت

قرار بر حذف کارگزاران نیست 

COMMENTدیدگاه

 در ســال 2020، ویفاکس عالوه بر اینکه 
موفق شد سرمایه هنگفتی جذب کند، 
داده های مالی چشــم گیری نیز منتشــر کرد. این 
اطالعات نشــان می داد که ویفاکس بیــش از 100 
میلیون یورو گردش مالی داشــته و موفق شــده به 
بیــش از 500 هزار مشــتری خدمات رســانی کند. 
مدت هــا بــود کــه بــازار بیمــه اروپــا از فناوری هــای 
دیجیتــال محــروم بــود و ویفاکــس به دلیــل 
فناوری هایــی که عرضــه می کرد، به ســرعت مورد 
توجه کارگزاران بیمه، شرکت های بیمه و مشتریان 
قرار گرفت. بنابراین منطقی به نظر می رسد که به 
درآمدی در این مقیاس دست پیدا کند. در بخش 
خدمات رســانی بــه مشــتریان، درآمــد ویفاکــس 
اینشورنس از دریافت حق بیمه، 500 درصد رشد 
داشت و کل درآمد ویفاکس از فروش محصوالت 
خودش و بیمه شــخص ثالــث از 100 میلیون یورو 
فراتر رفــت و شــرکت به ســودآوری رســید. به ویژه 
اینکه در سال 2020، ویفاکس 500 هزار بیمه نامه 
فروخت که ۶1.3 درصد بیشتر از سال قبل بود و 
تعداد مشتریان این شرکت در سال 2020 به 350 
هزار نفر رسید که در مقایسه با سال قبل، افزایش 

۸4.2درصدی داشت. 

 از منظــر حــق بیمــه، مجموع حــق بیمه 
دریافتی شــرکت در ســال 201۹، بــه ۶.۶ 
میلیــون یــورو می رســید. در آن ســال، حــق بیمــه 
خانواده تقریباً دوبرابر حق بیمه مسئولیت بود. این 
روند در مقایسه با روند فروش این دو نوع حق بیمه 
در سال 201۸ کامالً متفاوت بود. به عبارت دیگر، در 
ســال 201۹، درآمد ویفاکــس از دریافت حق بیمه 
رشد بسیار زیادی داشت و بخشی از این رشد به 
این دلیل بود که درآمد شرکت از حق بیمه خانواده 
ده ها برابر افزایش یافته بود. نکته دیگر این است 
که ویفاکس اینشورنس موفق شد نسبت خسارت 
بیمه خانواده را از 134درصد در ســال 201۸ به 2۸ 
درصد در سال 201۹ کاهش دهد و با این کار، زیان را 
بــه ســود تبدیــل کنــد. ایــن تغییــر به دلیــل 
سرمایه گذاری هایی اتفاق افتاده که پیش تر اشاره 
کردیم. در واقع، ویفاکس برای تشخیص خطراتی 
کــه ممکن اســت در خانــه مشــتریان رخ دهــد، از 
فناوری اینترنت اشیا اســتفاده می کند و هدفش 
این اســت که 30 درصد از خطرات اجتناب پذیر را 
رفع کند. جولیــان تایک، مدیرعامــل ویفاکس در 
مصاحبه ای گفته است که یکی از رازهای کاهش 
نسبت خسارت ویفاکس اینشورنس استفاده از 
داده بوده اســت؛ نکته ای که با ســرمایه گذاری این 

شرکت در اینترنت اشیا سازگاری دارد. 

 ویفاکس اینشورنس اطالعات مربوط به 
حــق بیمــه دریافتــی در ســال 2020 را 
منتشر نکرده، ولی با توجه به افزایش 500درصدی 
حق بیمه دریافتی، می توان تخمین زد که کل حق 
بیمــه دریافتی در این ســال چیــزی در حــدود 33 

میلیون یورو بوده که 4۹ درصد از این درآمد مربوط 
به بخش تازه تأســیس بیمه خودرو می شود. این 
مبلغ چیــزی در حــدود 14.2 میلیون یورو اســت، 
پس مجموع حق بیمه مسئولیت و خانواده باید 
چیــزی در حــدود 1۶.۸ میلیــون یورو باشــد که در 
مقایســه بــا ســال 201۹، تقریبــاً 10 میلیــون یــورو 
افزایش یافته است. اگر نرخ رشد را محاسبه کنیم، 
به 155درصد می رسیم که این رشد نسبت به سال 
قبل از آن، آهسته تر شده است. با توجه به اینکه 
بازار بیمه دیجیتال خــودرو در اروپــا و آلمان هنوز 
اشــباع نشــده، می تــوان انتظــار داشــت کــه در 
ســال های آینــده بیمــه خــودرو، بخش مهمــی از 
درآمد ویفاکس اینشــورنس را شامل شــود و این 
احتمال وجــود دارد کــه این بخش بــه رکن اصلی 

سودآوری این شرکت تبدیل شود. 

 عــالوه بــر ایــن، نــرخ خســارت ویفاکس 
اینشــورنس در ســال 2020 حــدود 43 
درصــد بــوده اســت. داده هــای مالــی ویفاکس در 
ســال های 201۸ و 201۹ نشــان می دهــد کــه نــرخ 
خسارت اکثر محصوالت این شــرکت پایین تر از 
میانگین بازار است. نرخ خسارت در بازار میانگین 
۸0درصــدی دارد. در مقــام مقایســه، شــرکت 
»لموناد« با تالش فراوان موفق شده نرخ خسارت 
را از 1۶1درصــد بــه ۷1 درصد برســاند که همچنان 
بیش از دوبرابر نرخ خسارت ویفاکس اینشورنس 

است. 

 ویفاکــس اینشــورنس چطور توانســته 
چنیــن کاری بکنــد؟ بــرای پاســخ بــه این 
ســؤال می توانیم نرخ خســارت کانال های فروش 
مختلف را تحلیل کنیم و سراغ سودآورترین کانال 
برویم. درست است که ویفاکس یک شرکت بیمه 
دیجیتــال محســوب می شــود، امــا مــدل فروش 
مســتقیم به مشــتری را انتخاب نکرده است. به 
جای ایــن کار، ویفاکس بــرای فــروش، از کارگزاران 
بیمه کمک می گیرد و فقط روی همین کانال تمرکز 
دارد. مدیرعامــل ویفاکــس معتقــد اســت بیمــه 
کســب وکاری مبتنــی بــر بازاریابی اســت و تمرکز 
اصلی یک شرکت بیمه باید بر مشاوره دادن باشد 
و به همین دلیل استفاده از مدل فروش مستقیم 

به مشتری بسیار دشوار است. 

 خوب است به بهای تمام شده ویفاکس 
اینشــورنس هم توجه داشته باشیم. در 
سال 2020، بهای تمام شــده فروش شرکت به 5۶ 
درصد کاهش یافت، آن هم در شرایطی که هزینه 
عملیاتی شرکت در سال 201۹ کمتر از 5.4 میلیون 
یورو بــود. کاهش بهــای تمام شــده نشــان دهنده 
تالشی است که شرکت در جهت دیجیتال سازی 
و اتوماســیون انجــام می دهــد؛ تالشــی کــه باعث 
می شــود اجرای عملیات عادی شــرکت به نیروی 

انسانی کمتری احتیاج اشته باشد. 

اینشــورتک های فعــال در ایــن ناحیــه، اقــدام بــه ارائــه 
بیمــه دیجیتــال کرده انــد. ایــن شــرکت ها خیلــی زود 
متوجه عملکرد خوب نئوبانک ها شــدند و با راه اندازی 
بخش های مدرن واکنش نشان دادند؛ هرچند عده ای 
بر ایــن باورنــد کــه جــای نوآوری هــای واقعــی در عرضه 
محصوالت بیمــه ای دیجیتال همچنان خالی اســت و 
پتانسیل های باالیی برای استارتاپ هایی وجود دارد که 
به دنبال عرضه خدماتی باشند که بعد از همه گیرشدن 
استفاده از تلفن همراه و افزایش دسترسی به اینترنت 

امکان پذیر شده است. 
 دیجیتال ســازی بیمه یکــی از بحث هــای داغ صنعت 
بیمــه اســت. اینشــورتک ها بــرای تشــخیص بهتــر و 
ســریع تر ریســک ها، پشــتیبانی از فراینــد ارزیابــی و 

پرداخــت خســارت و ارائــه پیشــنهادهای دیجیتال به 
کارگــزاران، راه حل هــای خالقانــه ای عرضــه کرده اند. در 
حال حاضر، ۸4 اینشــورتک که 40 درصد از کل تعداد 
اینشــورتک های کشــورهای آلمانی زبــان را تشــکیل 

می دهند، بر همین سه حوزه تمرکز دارند. 
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افما و اکسنچر برندگان جوایز نوآوری در بیمه 
سال ۲۰۲۲ میالدی را  معرفی کردند

منحصربه فردها  را 

آشکار کن!  جوایز افما-اکسنچر هر سال 
در هفت گروه مختلف اهدا می شوند

جشنواره اسکار بیمه 
جشــنواره افما-اکســنچر را می تــوان به نوعــی 
جشــنواره اســکار صنعــت بیمــه دنیــا نامیــد؛ 
چراکــه بزرگ تریــن نــوآوران دنیــا در رقابتــی 
عجیــب محصوالت خــود را عرضــه می کنند و 
به انتظار رأی هیئت داوران می نشینند. جایزه 
افما-اکســنچر که از ســال 201۶ میالدی میان 
اهالی صنعت بیمه شناخته شده، هر سال در 
هفت گروه مختلف به بررسی اقدامات نوآورانه 

داوطلبان توجه دارد. 
داوران جشــنواره در هــر بخــش ســه مؤسســه 
یا اســتارتاپ خــاص را کــه در رابطــه بــا بیمه یا 
محصوالتــی که بــه ارائــه خدمــات بهتــر به آن 
کمــک کنــد، معرفــی می کننــد. هفــت گــروه 
خاصی کــه محصــوالت بیمــه ای در هــر زمینه 
مــورد داوری قــرار می گیرنــد، در ادامــه معرفی 

شده اند.

نوآور جهانی
خالق تریــن و مبتکرتریــن 
بیمه کننــده. برنــده ایــن 
جایزه ســازمان یا شــرکتی 
اســت کــه چشــم اندازش 
نــوآوری و تحــول موفــق و 
مداوم باشــد، توســعه و رهبری اکوسیســتمی 
گسترده از شرکایی را در دستورکار داشته باشد 
کــه در حوزه هــای دیگــری به جز صنعــت بیمه 
فعال انــد و به دنبــال آن باشــد کــه بــرای بهبود 
فرایندهــای  تســهیل  و  مشــتری  تجربــه 
کســب وکار، از فناوری هــای نوظهــور اســتفاده 

کند.

اکوسیستم های آنالین
و  نوآورانــه  شــیوه های 
خالقانــه ای کــه مدل هــای 
پدیــد  تجــاری جدیــدی 
می آورنــد. ایــن شــیوه ها 
ارزش هایــــــــــــــی را ارائــه 
می دهنــد کــه مقیاس پذیرنــد و از قــدرت 
مشــارکت، پلتفرم هــا و اینترنــت اشــیا بهــره 
می برند. نوآوری ها، فرصت های متنوع سازی و 
اکوسیســتم هایی کــه در ایــن بخــش بررســی 
می شــوند، ممکــن اســت از مرزهــای مرســوم 
صنعــت بیمــه فراتــر برونــد و چه بســا از طرف 
مالکان، متخصصان و رقیبان دیگر ارائه شوند.

اینشورتک
ایجاد و استفاده از فناوری 
تجربــه  کــه  خالقانــه ای 
مشتـــــــــــری را بهبـــــــــــــود 
چشــم گیری می بخشــد و 
منابــع جدیــدی از ارزش 
برای بیمه کنندگان پدید می آورد. این بخش به 

اســتارتاپ ها و شــرکت های فرعــی بیمــه و 
شــرکت های حــوزه فنــاوری کــه می خواهند در 
صنعــت بیمــه کار کننــد، اختصــاص دارد. 
نوآوری های این بخش باید در مرحله نخست 
تأمین مالی باشــند، طرح شــان بــرای عرضه به 
بــازار آماده باشــد و امــکان اســتفاده از آنها در 

بازار اثبات شده باشد.

نوآوری در محصول و خدمات
نــــــــــــــــــــوآوری هایی که در 
خدمــات  و  محصــوالت 
مرسوم بهبود چشم گیری 
ایجاد می کنند یا جایگزین 
این محصوالت و خدمات 
می شــوند. این نوآوری ها با خدمات رســانی به 
مشتریان جدید یا تغییر شیوه خدمات رسانی 
به مشتریان قدیمی، امکان های جدیدی برای 
کســب درآمد پدید می آورنــد. این محصوالت 
می تواننــد بــه بازارها و مشــتریانی دسترســی 
داشــته باشــند که معمــوالً خــارج از دســترس 

بیمه کنندگان سنتی است.

بازنگری در تجربه مشتری
نوآوری هایــی که در شــیوه 
تعامل شرکت با مشتریان 
بهبودی قابــل  توجه ایجاد 
نمونــه،  بــرای  می کنــد. 
رهیافت هایی کــه از طریق 
کانال های دیجیتال و فیزیکی، مدل های جدید 
مدیریت مشتری، مشاوره های مبتنی بر هوش 
مصنوعــی و مدیریــت خالقانــه رضایــت و 
وفــاداری مشــتری، تجربــه ای یکپارچــه و 
شخصی شده در اختیار مشتریان می گذارد و 

از این راه خلق ارزش می کند.

جامعه محور، پایدار و مسئولیت پذیر
نوآوری هایــی کــه اهــداف 
اجتماعی بیمه کنندگان را 
پیش می برد و کمک شــان 
شــهروند- کــه  می کنــد 
شــرکتی مطلوب باشــند و 

مشتریان شان را بیشتر همراهی کنند. 

دگرگون سازی و تحول نیروی کار
نوآوری هایــی کــه افــراد، 
فـــــــــــــــرهنگ ها، رهبــری، 
ســازمان دهی و فنــاوری را 
گــرد هــم مــی آورد و ایــن 
امـــــــــــــــــکان را بــــــــــــــــرای 
بیمه کنندگان فراهم می کند که پتانسیل کامل 
نیــروی کار و بهتریــن قابلیت هــای ماشــینی را 

محقق کنند.

REVIEWبررسی

»افمــا« و »اکســنچر« در مراســمی مجــازی، برنــدگان 
هفتمین دوره جوایز ســاالنه نــوآوری در بیمــه را معرفی 
کردند. افما انجمنی متشــکل از بیش از ۲۵۵۰ شــرکت 
ارائه دهنده خدمات مالی در ۱۳۳ کشور است و اکسنچر 
شــرکتی چندملیتی اســت کــه در زمینــه ارائــه خدمات 
فناوری، مشاوره مدیریتی و امنیت رایانه فعالیت می کند. 
جوایزی کــه این دو شــرکت می دهند، برنامــه ای جهانی 
اســت که طی آن، بهترین ایده هــا و پروژه هــای نوآورانه و 
جدید در صنعت بیمــه انتخاب می شــود. در هفتمین 
دوره از این جوایز، ۳۹۸ طرح از ۲۵۱ شرکت و مؤسسه در 
۴۴ کشور جهان شرکت کرده بودند. ورودی های امسال 
بیشــتر در زمینه هــای تمرکــز بــر مشــتری و کاربردهــای 
خالقانه هــوش مصنوعــی تمرکــز داشــتند و طرح هایی 
هم با هدف حفظ پایداری محیط  زیست و جامعه ارائه 
شــده بود. برندگان این دوره را ۳۷ داور که تعدادی از آنها 
مدیران ارشد شرکت های بیمه از سراســر جهان بودند، 
در هفت بخش انتخــاب کردند. هــر کــدام از طرح هایی 
که در این جایزه شرکت کردند، با سه معیار ارزیابی شد؛ 
اول اصالت، دوم ظرفیت استراتژیک برای ایجاد مزیت 
رقابتی بلندمدت و بازگشت سرمایه و ســوم سازگاری با 

بازار کشورهای دیگر. 
در زمینه اصالت، طر ح های مورد نظر باید دارای اصالت 
و خاســتگاهی منحصر و برآمده از یک شــرکت بیمه ای 
خــاص یــا اســتارتاپ مــورد نظر باشــند؛ بــا ایــن توضیح 
که محصــول منحصراً متعلــق به شــرکت یا اســتارتاپ 
داوطلــب باشــد. در زمینه معیــار دوم نیــز توجــه داوران 
بــه اقــدام نوآورانــه ای اســت کــه بتوانــد بــرای بــازه زمانی 
بلندمدت مزیتی رقابتی ایجاد کند و ظرفیت استراتژيک 
ســرمایه گذاری داشته باشــد و در معیار ســوم نیز میزان 
اســتفاده از اقدام نوآورانه در بازار کشــورهای دیگر مورد 
توجه قــرار می گیرد. به ایــن معنا که نوآوری مطرح شــده 
صرفاً بومی و محلی منطقه خاصی نباشد و قابلیت عرضه 

در بازارهای بین المللی را داشته باشد. 
و اما برندگان جوایز افما-اکسنچر برای نوآوری در صنعت 

بیمه در ۲۰۲۲ از این قرارند:

1
»AIA« از کشــور تایلند: برنده جایزه »اکوسیســتم ها و 
مارکت پلیس های آنالین ۲۰۲۲« برای اپلیکیشن موبایلی 
»ALive«. هــدف ایــن اکوسیســتم کــه پیشــنهادهای 
ســالمت و تندرســتی ارائــه می دهــد، ایــن اســت کــه از 
خانواده های جوان حمایــت کرده و برای داشــتن زندگی 

سالم تر و طوالنی تر به آنها کمک کند. 

 ۲
»Bolttech« از کشــور ســنگاپور: برنــده جایــزه 
Click-to-« اینشــورتک ۲۰۲۲« برای ابــزاری به نــام«

Protect«. کار این ابزار محافظت از گوشــی هوشمند 
اســت و به صــورت »برچسب ســفید« در اختیــار 
شــرکت های همــکار قــرار می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
شــرکت ها می تواننــد ایــن ابــزار را به عنــوان محصــول 
خودشــان معرفــی کننــد و در اختیــار مشتریان شــان 
بگذارنــد. »CTP« بــرای ارزیابــی وضعیــت گوشــی 
هوشمند، چه نو باشد، چه کارکرده، از هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشــین اســتفاده می کنــد و بــه نصب هیچ 

اپلیکیشنی نیاز ندارد. 

 3
»Discovery« از کشــور آفریقــای جنوبــی: برنــده 
جایــزه »نــوآوری در محصــول و خدمــات ۲۰۲۲« بــرای 
» Discovery Hospital at Home«. ایــن خدمــت 
برای طیفــی از بیماری ها و مراقبت های پــس از جراحی، 
محیطی مراقبتی فراهم می کند تا بیمــار بتواند به جای 
بستری شدن در بیمارستان، در خانه خود تحت مراقبت 

قرار بگیرد.

 4
»Allianz Partners« از کشور اســپانیا: برنده جایزه 
»بازنگــری در تجربــه مشــتری ۲۰۲۲« بــرای ســرویس 
»Visi Home«. ویزی هوم سرویســی ویدئویــی و از راه 
دور است که میزان خرابی در خانه مشتریان را ارزیابی 
می کند و در صورت امکان، کمک شان می کند مشکل 

را رفع کنند. 

 5
»PZU« از کشور لهســتان: برنده جایزه »جامعه محور، 
پایدار و مسئولیت پذیر ۲۰۲۲« برای پیشگیری از سرطان 
پوست به کمک هوش مصنوعی. این شرکت اپلیکیشنی 
موبایلــی توســعه داده کــه مبتنــی بــر هــوش مصنوعی 
اســت و از طریــق آن، مشــتریان می تواننــد به ســرعت 

پیش غربالگری سرطان پوست انجام بدهند.
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»Zurich Insurance Company« از کشــور اســپانیا: 
 One« برنده جایزه »دگرگون سازی نیروی کار ۲۰۲۲« برای
Zurich«. وان زوریخ اپلیکیشــنی موبایلی برای کارکنان 
زوریخ اینشورنس است که کار روزانه آنها را، چه در خانه 

باشند، چه در شرکت، ساده تر می کند.

 7
»Discovery« از کشــور آفریقای جنوبــی: برنده عنوان 
»نــوآور جهانــی ۲۰۲۲« بــرای چندیــن نــوآوری از جملــه 
»دیسکاوری هاسپیتال ات  هوم«، »دیسکاوری استرنت 
ایــن یونیتــی«، »محاســبه گر آینــده ســالم«، »موشــن 
آلــرت« و »پاتهول پتــرول«. دیســکاوری هاســپیتال ات 
هوم مجموعــه ای از خدمات از قبیــل ســالمت از راه دور، 
ابزارهای دیجیتالــی مخصوص بــرای اعضا و پزشــکان و 
دســتگاه های نظــارت از راه دور را در دســترس مشــتریان 
قرار می دهــد. این مجموعــه خدمات به پزشــکان کمک 
می کند که بر روند پیشرفت بالینی بیمار نظارت لحظه ای 
داشته باشند و در صورت نیاز، مراقبت های الزم را به عمل 
بیاورند. دیســکاوری اســترنت این یونیتی نیــز برنامه ای 
است که در قالب آن، شــرکت بیمه دیسکاوری به تزریق 
سراسری واکسن کرونا در آفریقای جنوبی کمک می کند 
و بــرای تکمیل ظرفیــت واکسیناســیون در این کشــور، ۹ 
مرکز واکسیناسیون دایر کرده اســت. محاسبه گر آینده 
ســالم نیــز بــا تحلیــل اطالعــات بیومتریــک مشــتریان، 
نمایــی کلــی از وضعیــت ســالمت آنهــا ارائــه می دهــد و 
توصیه هــا و پیشــنهادهایی علمــی و منحصربه فــرد در 
اختیارشان می گذارد. موشــن آلرت نیز سرویسی است 

که با استفاده از فناوری تله ماتیکس یا همان پردازش از راه 
دور، سرقت احتمالی خودرو را تشخیص داده، به مالک آن 
هشدار می دهد. پاتهول پترول نیز که پروژه ای با مشارکت 
»دیال دایرکت« و شهرداری ژوهانسبورگ است، به کمک 

اپلیکیشنی که امکان گزارش خرابی جاده ها 
و خیابان هــا را دارد، چاله هــا و دســت اندازها 
را شناســایی و بــه رفع آنهــا کمــک می کند تا 
رانندگی در خیابان ها و جاده ها ایمن تر باشد. 
»جــان بــری«، مدیرعامل افمــا، دربــاره جوایز 
امسال می گوید: »به برندگان تبریک می گوییم 
و از همــه شــرکت کنندگان تشــکر می کنیــم 
کــه امســال هــم طرح هــا و ایده هــای خالقانــه 
متعددی را به ما معرفی کردند. طرح های برنده 
نشــان دهنده آن اســت کــه صنعت بیمــه در 
حال حرکت به سمت مدل های مشتری محور 

اســت و می خواهــد تجربه هایــی جدیــد در اختیارشــان 
بگذارد. در بحبوحه اختــالل و تالطــم در بازارها و افزایش 
انتظارات مشتریان، بیمه کنندگان روزبه روز پیشنهاد های 
شخصی تری ارائه می دهند. برای نمونه، در حوزه سالمت 
و تندرســتی، افزایــش تعــداد محصوالتی را شــاهدیم که 
هدف شان کمک به بهبود کیفیت و افزایش عمر مشتریان 
است. بسیار خوشحال و مفتخریم که بیمه کنندگان برای 
پاسخ به تقاضای بازار و چالش های اجتماعی کلی تر، قدم 

برمی دارند.« 
»ســیلویا میلیان« هم که یکی از مدیران ارشد گروه بیمه 
اکسنچر است و نمایندگی این شرکت مشاوره در انتخاب 
ایــن جوایــز را بــر عهــده دارد، می گویــد: »طرح هایــی کــه 
امســال در این جایزه شــرکت کردنــد، حاکــی از آن اند که 
بیمه کننــدگان ســفر می خواهند مــدل تجاری شــان را از 
نو تعریــف کنند، مشــارکت های جدیــد ایجاد کننــد و از 

فرصت های ایجادشده برای همکاری با اکوسیستم های 
مدیریت مالی و نظارت بر سالمت بهره ببرند. همه اینها 
در حالی است که مشتری در مرکز توجه قرار گرفته است. 
بیمه کنندگان آینــده تأثیری مثبــت بر جامعــه خواهند 
گذاشــت، چون می توانند رفتارهــای ایمن تر 
را تشــویق کننــد و در حفــظ محیط  زیســت 
بکوشــند. نکته آخــر را می توانیــم از افزایش 
تمرکــز شــرکت کنندگان روی حفــظ محیــط 

 زیست و پایداری جامعه متوجه شویم.«
انتخــاب بهترین هــای صنعت بیمه از ســوی 
افما و اکسنچر روال خاص خود را دارد. مرحله 
اول زمان جمع آوری ایده  است. در این مرحله 
بیمه گران و سازمان های مختلفی که در زمینه 
صنعت بیمه دست به اقدام خاصی زده اند، 
اقدامات نوآورانه خود را به صورت رایگان برای 
شــرکت در این مراســم به ثبت می رســانند. ثبت ایــده در 
افما و اکســنچر برای همه شــرکت های حقوقی از سراســر 
دنیا آزاد است و فقط کافی است در Efma.com حساب 
کاربری خود را تشــکیل دهیــد و  ایــده نوآورانه تــان را ثبت 
کنید؛ بی هیچ هزینه و تشریفاتی.   مرحله دوم زمان داوری 
و رأی گیری است. در این بخش کمیته داوران که منتخبی 
از افراد کامالً مستقل هستند، در مورد ایده ها و راهکارهای 
نوآورانه شــرکت ها بحث و رأی گیری می کننــد و در نهایت 
نامزدهای نهایی گروه های  مختلف را مشخص می کنند.  
و مرحله آخر زمان اهدای جوایز اســت. این مراســم که هر 
سال در هفته اول ماه آگوست برگزار می شود، به اعالم سه 
نوآور برتر در یکی از هفت گروه مشخص شده توجه دارد. 
برندگان جوایز طال، نقره و برنز در هر گروه اعالم و اطالعات 
محصوالت هــر یک با جزئیــات بــرای الهام و اســتفاده در 

دسترس عموم قرار می گیرند. 

CASE STUDYگزارش موردی

 همکاری معنادار افما و 
اکسنچر؛ دو شرکت بزرگ 

مالی و فناوری دنیا 

وقتی غول ها به هم 
دست یاری می دهند  
 افما یک سازمان 
غیــــــرانتفاعــــــی 
جهانی است که 
و  بانــک  چنــد 
شــرکت بیمه آن 
را در 1۹۷1 تأسیس کردند؛ سازمانی که 
کارش تسهیل شبکه ســازی بین انواع 
خدمــات مالــی و تصمیم گیران اســت. 
این ســازمان اطالعاتی غنــی در اختیار 
بانک هــا و شــرکت های بیمــه قــرار 
می دهــد، بــا ایــن هــدف کــه بتواننــد 
تصمیمات درســتی بگیرند، دســت به 
نوآوری بزنند و کارشان را متحول کنند. 
 بیــش از 120 گــروه مالــی کــه در 130 
کشور جهان فعالیت دارند، عضو افما 
هســتند. مقــر اصلــی افمــا در پاریــس 
است و دفاتری هم در لندن، بروکسل، 
آنــدورا، میالن، براتیســالو، اســتانبول، 
دبی، توکیو، کواالالمپور و سئول دارد. 

اکســنچر شرکتی 
چنـــدملیـــــــــتی و 
مشغـــول ارائــــــــه 
خدمــات حرفه ای 
در  و  اســت 
حوزه هــای فنــاوری، رایانش ابری، مشــاوره 
اطالعاتی، مشــاوره مدیریت، برون سپاری 
فرایندهای تجــاری و امنیت رایانه فعالیت 
دارد. اگــر میــزان درآمــد ســاالنه را در نظــر 
بگیریــم، اکســنچر یکــی از بزرگ تریــن 
شــرکت های مشــاور در جهــان اســت.  در 
حال حاضر، تعداد کارکنان این شرکت 
نزدیــک بــه ۷00 هــزار نفــر اســت و در 
بیــش از 120 کشــور بــه مشــتریانش 
از  بیــش  می کنــد.  خدمات رســانی 
ســه چهارم شــرکت های موجــود در 
فهرســت جهانــی »فورچــون 500« از 

مشتریان اکسنچر هستند. 
دفتر مدیریتی این برند در حال حاضر 
در شــهر دوبلیــن ایرلنــد واقــع اســت. 
مشــتریان اکســنچر در بیــش از 200 
شــهر در 120 کشــور جهــان حضــور 
دارند. آنها چند سال پیش در ویدئوی 
تبلیغاتــی خــود اعــالم کردند کــه با ۹۹ 
درصد از مشتریان خود، ارتباطی بیش 
از پنج ســال دارنــد. از بزرگ ترین مراکز 
فعالیــت ایــن برنــد ایرلنــدی در جهــان 
می توان بــه کشــورهای هنــد، آمریکا و 

فیلیپین اشاره کرد.

حسین 
رحمانی 

@hsn_rmn
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کسب وکار
B U S I N E S S

نوآوری موتور محرک 
صنعت بیمه است 

امیرمهدی ابراهیمیان، مدیر توسعه کسب وکار بیمه 
دیجی پی از اهمیت شخصی سازی محصوالت بیمه ای 

در تجربه ورود دیجی کاال به دنیای بیمه می گوید

آمازون و علی بابا؛ بازیگران بزرگ و کلیدی صنعت بیمه دنیا

بیگ تک هایی که بیمه را خوب بلدند 

CASE STUDYگزارش موردی

حرکــت مــداوم بــه ســمت دیجیتالی شــدن، 
صنعت بیمه را در شرف تغییر الگوهای موجود 
قرار داده و پاندمی کرونا به این حرکت سرعت 

و شتاب قابل توجهی داده است.
ســرعت نفــوذ ابزارهــای دیجیتــال در زندگــی و 
همین طور تغییر ســبک زندگی باعث شــده که 
انتظــارات و نیــاز مخاطبــان در دریافــت تجربــه 
مفید از صنعت بیمه با تغییرات شگرفی همراه 
باشــد. به دنبــال این تغییــرات مخاطــب انتظار 
دارد کــه در زمان هــای مناســب، ســرویس های 
مــورد نظــر، بــدون هیچ گونــه دردســر و ســختی 
به صــورت شخصی سازی شــده در اختیــارش 
قــرار بگیــرد و بتوانــد به راحتــی و 
سرعت از آنها اســتفاده کند. این 
همــان موضــوع seamless بودن 
خدمــات از جملــه خدمــات بیمه 
است؛ دریافت سریع و بی دردسر 
متناسب سازی شــده  خدمــات 
در کوتاه تریــن زمــان.  رســیدن بــه 
 seamless insurance موضــوع
و طراحــی خدمــات به  صــورت 
شخصی سازی شــده، نیازمنــد شــناخت دقیق 
مخاطب و تحلیل و پیش بینی رفتار مشــتریان 
بــر اســاس کالن داده هــا و طراحی خدمــات و در 
دسترس قرار دادن آنها در زمان و مکان مناسب 
اســت. اینجاســت کــه نقــش بازیگــران بــزرگ 
فناورانه همچون آمازون و علی بابا بسیار پررنگ 

می شود.
هر کدام از این پلتفرم ها سیاست های متفاوتی 
در ورود به بــازار خدمات بیمــه و ارائه خدمات 
بیمــه در پیــش گرفته انــد. پلتفــرم آمــازون، در 
ابتدا خدمــات بیمه را بــرای بهبــود متغیرهای 
کسب وکار ذی نفعان پلتفرم در نظر گرفت، به 
این معنا که با کاهش ریسک یا هزینه از طریق 
خدمات بیمه برای ذ ی نفعان، ارزش درک شده 

پلتفرم را نزد ذی نفعان خود افزایش داد. 

برای مثال آمازون در کشور آمریکا، محصوالت 
ارائه شــده در پلتفرم خود را بر اســاس ریسک 
مصرف دسته بندی کرده و فروشندگان همکار 
خود را تشــویق کرده که بــرای ارائه محصوالت 
خــود در پلتفــرم، بیمــه مســئولیت بــا نــرخ و 
شــرایط ویژه را از شــرکت های معتبــر همکار با 
آمازون خریداری کنند تا بدین ترتیب ریسک 
ایجاد اختالف میان پلتفــرم و همین طور میان 
فروشــندگان به حداقل برســد و رتبــه NPS، از 

شکایت آمازون از فروشنده متأثر نشود. 
همچنین آمازون در کشور هند با ارائه پوشش 
تعمیر و تعویض رایگان گوشــی ها و تجهیزات 
به خریداران، ریسک استفاده از این تجهیزات 
پرتابــل را بــرای خریــدار بــه حداقــل و قابلیــت 
استفاده را برای آنها به حداکثر رسانده و حتی 
با ارائه مســتقیم بیمه نامه بــه مخاطبان خود، 
خطوط کسب وکار جدید و خدمات جدیدی از 
بیمه را برای مخاطبان خود ایجاد کرده است. 

در پلتفــرم علی بابــا نیــز موضــوع ارائــه بیمــه 
به صــورت بســیار عمیق تــری مــورد توجــه قرار 
گرفته اســت. علی بابــا با مشــارکت بزرگ ترین 
شــرکت بیمه گــر چیــن و همین طــور شــرکت 
فناوری محور تنسنت بزرگ ترین شرکت بیمه 
آنالین دنیا به نام ژونگ آن را ایجاد کرده است.
این شــرکت به طراحی و ارائه مفهــوم جدیدی 
از اکوسیستم های مالی و ســالمتی پرداخته و 
با دسترسی و تحلیل داده های کاربران علی بابا 
و تجربیــات موفــق شــرکت بیمــه پینــگ آن، 
تاکنــون موفــق شــده کــه بیــش از 400 میلیون 
کاربر را جذب و حتی خدمــات خود را در قالب 
ماژول هــای مختلــف بــه ســایر شــرکت های 
بیمــه ای ارائــه دهــد.  در حقیقــت ترکیــب 
داده های هوشمند، دانش اســتفاده از داده ها 
و همین طــور تخصــص بیمه گــری و ابزارهــای 
فناورانه، مدل کسب وکاری بسیار موفقی برای 

این سه شرکت به ارمغان آورده است. 

امروز بزرگ ترین معضل صنعت بیمه را می توان در یک کالم خالصه کرد؛ عدم شناخت از نیاز مشتری. در دنیای پیچیده 
صنعت بیمه که امروز ورود فناوری های  جدید سعی در بر هم زدن الگوهای کسب وکاری گذشته آن دارند، حضور بازیگران 
بزرگی که بتوانند با استفاده از دانش فنی و شبکه گسترده فروش خود به درک دقیق از شناخت نیازهای مشتریان برسند 
و عامل ابداع و نوآوری را برای برآوردن نیازهای آنها به کار بگیرند، فرصت بزرگی به شمار می رود. مانند آنچه در ورود آمازون 
و گوگل و... به دنیای بیمه شاهد بودیم و حاال نمونه آن را در صنعت بیمه کشور خواهیم داشت. دیجی کاال هفته پیش در 

همراهی دیجی پی بازوی اینشورتک و فین تک دیجی کاال با ارائه بیمه روی تجهیزات الکترونیکی و ایجاد تجربه یکپارچه کامالً 
آنالین و متفاوت، به صورت رسمی، وارد صنعت بیمه شد. در این راستا به گفت وگو با امیرمهدی ابراهیمیان، مدیر توسعه 
کسب وکار بیمه دیجی پی نشستیم که از تجربه ورود به صنعت بیمه از زبان بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی کشور می گوید. 

I N T E R V I E W

مینا ولدخانی
 کارشناس بازاریابی دیجی پی
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کسب وکار
B U S I N E S S

 خبــر ورود دیجــی کاال به بــازار بیمه در 
همراهی با دیجی پی در روزهای گذشته را می توان 
حرکــت امیدوارکننــده ای در صنعــت بیمــه 
دانست. لطفاً درباره فلســفه حضور در صنعت 
بیمه برایمان توضیح بدهید. این الزام به حضور 

در صنعت بیمه برآمده از چه نیازی بود؟ 
فلســفه حضــور گــروه را شــاید بتــوان در یــک جمله که 
البتــه عمــق زیــادی دارد، خالصــه کــرد؛ »ایجــاد تجربه 
لذت بخش میان ذ  ی نفعان صنعت بیمه و بســتری پویا 

برای استمرار آن و خلق ارزش«.
برای طیف قابل توجهی از افراد جامعه، باالخص طبقه 
متوســط و زحمتکش و مولد که اتفاقاً عمــده مخاطبان 
اصلــی صنعت بیمــه هم هســتند، داشــتن یک بســته 
کامــل بیمــه ای شخصی سازی شــده، کاربــردی و قابــل 
اســتفاده بــه همــراه ســرویس ها و خدمــات هوشــمند و 
مناســب که تا قبــل از ایــن محدود بــه طبقــه خاصی از 
جامعــه می شــده، تقریبــاً غیرممکــن و نشــدنی بــوده و 
هست و استعاره آن را هم می توان در یک جمله معروف 
که در جامعــه رواج پیدا کرده، دید؛ »بیمــه مگر پول هم 

می دهد؟«
از سوی دیگر هم شرکت های بیمه و نمایندگان و هم سایر 
بازیگــران صنعــت بیمه حضــور دارنــد کــه دغدغه هایی 
متنــوع و بحــق دارنــد؛ دغدغه هایــی همچــون کســب 
نقدینگــی و حفظ ســودآوری پرتفــوی بیمه ای و نســبت 
خسارت، امکان دسترسی آزاد و منصفانه به بازار بیمه 
آنالین کشــور به منظــور تولید ارزش بــرای بیمه گــزاران و 
باالخص شهروندان دیجیتال که نمود آن را در تضادهای 
میــان اســتارتاپ های بیمــه و نماینــدگان و... می توانیــد 
ردیابی کنید. در میانه این گیرودار، اصل ماهیت ارزشی 
فضای دیجیتال که دسترســی به محصوالت و خدمات 
هوشمند، ساده، مقرون به صرفه و خصوصی سازی شده 
اســت، برای بیمه گــزار و همین طور کمک به بزرگ شــدن 

سایز کیک بیمه ای مغفول مانده است. 
همه این تحلیل ها گروه دیجی کاال و دیجی پی را تشویق 
کرد که بــه کمــک ابزارهایی همچون دانــش، تخصص و 
منابع در دســترس، مدل های کســب وکار حرفه ای برای 
این نیاز جامعه طراحی کنند که دقیق و مبتنی بر تجربه 
عمیق باشــد و بتواند نقش هــای پررنگ و ســازنده ای در 
چرخــه ارزش صنعت بیمــه ایفــا و بســتر خوبی جهت 
تولیــد ارزش بــرای ذی نفعــان ایــن صنعــت و بــازار بیمه 

ایجاد کند. 

یــد   از ســفر مشــتری در زمــان خر
بیمه نامه تجهیــزات الکترونیکی بگویید. فرایند 
استفاده از خدمات بیمه دیجی پی برای هر کاربر 
دیجــی کاال بــه چــه صورتــی اســت؟ مــا به عنوان 

مشتری با چه فرایندی رو به رو خواهیم بود؟ 
بعــد از شــیوع کرونــا نفــوذ دســتگاه ها و تجهیــزات 
به صــورت  مــردم  روزمــره  زندگــی  در  الکترونیــک 
جهان شمول به شدت افزایش پیدا کرده است. از سوی 
دیگر بــا ایجاد و توســعه انواع و اقســام اپلیکیشــن های 
کاربردی، عمــالً تلفن های همراه، لپ تاپ هــا و... به یکی 
از کاربردی تریــن و اصلی تریــن وســایل و تجهیزات برای 
انجــام امــور روزمــره تبدیل شــده اســت. از ســوی دیگر 
اقتصاد کشــور با رکــود تورمی مواجــه اســت؛ تورمی که 
جایگزین کردن را سخت و برخی تجهیزات الکترونیک 

را حتی از مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل کرده اند.
بنابراین این تیپ بیمه نامه در صورت طراحی پوشش ها 
و فرانشیز مناسب ، قیمت گذاری شخصی سازی شده و 
خدمات و ســرویس های پس از فروش کارآمد، می تواند 

اقبال قابل قبولی داشته باشد. 
چرخــه ســفر مشــتری در فضــای دیجــی کاال از زمــان 
خرید تجهیــزات الکترونیک آغــاز می شــود. اینکه چه 
دســتگاهی و بــا چــه مشــخصاتی بــر اســاس قیمت هــا 

مناســب تر اســت. در این لحظه خریدار با پوشــش ها و 
کارکرد بیمه به عنوان یکی از attributeها و متغیرهای 
انتخاب دســتگاه تلفن همراه روبه رو می شــود، در ادامه 
درســت در زمــان خریــد کارکــرد بیمه نامــه بــه ایشــان 
پیشــنهاد و به راحتی و بدون هر گونه دریافت اطالعات 
دستی از مشــتری، به ســبد خرید اضافه شــده و خرید 

انجام می شود.
در زمان دریافت خســارت هم، نقاط تماس زیادی برای 
مشــتری تعریــف شــده تــا ایشــان بتوانــد به راحتــی بــه 

پنل ثبت و دریافت خســارات 
متصل شــود. در حــال حاضر 
تمــاس تلفنــی، ایمیــل، پنــل 
دیجی پی و بعداً پنل مشــتری 
در دیجــی کاال نقــاط تماســی 
هســتند کــه بــرای مشــتریان 

بیمه تعریف کرده ایم. 
بــا دو الــی   ً مشــتری صرفــا
ســه کلیــک اعــالم خســارت 
کــرده، همــکاران مــا در بخش 
بــه  رســیدگی  و  هماهنگــی 
خســارات بــا ایشــان تمــاس 
می گیرنــد، دســتگاه را یــا در 
یــا  تعمیــر  مشــتری  محــل 
بــه مرکــز خســارات معتبــر 
همــکار  رتبه بندی شــده  و 
»دیجی کاالسرویس« منتقل 
کــرده و بــه ایــن صــورت خیال 
مشــتری از اینکه دستگاه نزد 
تعمیــرکاران حرفــه ای تعمیــر 
می شود، راحت است و بعد از 

تعمیر دستگاه در هر جایی که مشتری درخواست داده 
باشد، کاالی سالم را تحویل خواهد گرفت.

در این مسیر، زمان عامل بســیار مهمی است؛ به دلیل 
اینکه فرد نیاز مبرمی به موبایل یا تجهیزات الکترونیک 
خود خواهد داشــت، بنابراین یکی از اهــداف کلیدی ما 
کاهش طول زمان به صورت بســیار جــدی خواهد بود و 
در این باره هم تدابیر و طراحی هــای الزم صورت گرفته و 

پیاده سازی شده است.

 هنوز شمار زیادی از مشتریان در رابطه 
با استفاده از بیمه تجهیزات الکترونیکی آگاهی 
الزم را ندارنــد. چطــور می تــوان تفــاوت میــان 
ضمانت نامه خرید تجهیزات را با بیمه برایشان 

روشن کرد؟ 
مشــخصاً محصــول بیمــه تجهیــزات الکترونیــک در 
مرحله ورود به بازار است، حجم محتواهای تولیدشده، 
باالخص به صورت ارگانیک و رشد خرید بیمه نامه کمک 
زیادی بــه شــناخت این محصــول می کنــد و به مــرور که 
محصول به مرحله رشد خود برسد، این شناخت کافی 
حاصل می شــود. از ســوی دیگر می تــوان ضمانت نامه و 

بیمه نامه را تحت یک بسته به مشتری ارائه داد. 

 در صنعــت بیمــه کشــور که به ســبب 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی ضریب نفوذ بیمه 
همچنــان ضعیــف اســت، آیا می تــوان بــا چنین 
اقدامات نوآورانه ای به افزایش رغبت عمومی به 

خرید بیمه نامه های مختلف امید داشت؟ 
ســه رکــن اصلــی آفرینــش نــوآوری، جــذب نــوآوری و 
همین طــور انتشــار نــوآوری را می تــوان بــه منزلــه موتور 
محرک آن دانســت، اگر هر متغیر نوآوری و همبستگی 
بین آنهــا به درســتی در نظر گرفتــه و مدیریت شــود و از 
ســوی دیگــر اگــر نــوآوری در جهــت رفع مشــکل بخش 
اصلــی جامعــه باشــد و بتوانــد بخشــی از دغدغه هــای 
ایشــان را به گونــه ای مؤثــر رفــع کند، می تــوان بــه اقبال 

جامعــه بــه خریــد و اســتفاده از محصــوالت بیمــه ای 
نوآورانه خوش بین بود. البته رکود تورمی را، هم می توان 

عامل کاهنده و هم عامل انگیزشی در نظر گرفت.

 ورود دیجی کاال به صنعت بیمه کشور 
با چــه چالش هایی روبــه رو بوده اســت؟ چنانچه 
امروز فعالیت استارتاپ های بیمه ای در تعامل با 
رگوالتــور به ســختی انجــام می شــود. آیــا ایــن 
چالش هــا بــرای ورود دیجــی کاال به اکوسیســتم 

بیمه نیز وجود دارد؟ 
هــر  مســیر  در  همیشــه 
کسب وکاری از طراحی، ایجاد 
و رشــد و بلوغ آن، چالش های 
فراوانــی وجــود دارد کــه یکــی 
از وظایــف تیم های همــکار در 
ایــن کســب وکارها شناســایی 
و مدیریــت ایــن چالش هــا 
به صــورت pro-active یــا 
 Re-Active پیشــگیرانه و نــه

و منفعالنه است.
بخــش بزرگــی از چالش هــای 
اســتارتاپ های حــال حاضــر 
با بخــش به اصطالح ســنتی و 
همین طــور رگوالتــور را ناشــی 
از عــدم تبییــن و طراحی مدل 
کســب وکار بهینــه می دانیــم. 
مــدل کســب وکاری ای بهینــه 
اســت کــه بتوانــد در تعامــل 
بــا ذی نفعــان  و هم افزایــی 
مختلــف قــرار بگیــرد و بتواند 
موتور محرکی بــرای خلــق ارزش بین آنها شــود. گفتنی 
است در مدل و مدل  های کسب وکار طراحی شده توسط 
دیجی پی این موضوع به دقت در نظر گرفته شده است.

 بــه نظــر شــما تعریــف خدمــات بیمــه 
چقــدر می توانــد در رونــق بــازار کســب وکارهای 

تجاری و خرده فروشی آنالین مؤثر باشد؟ 
بنــده این طور اصــالح می کنم کــه در پلتفرم هــای آنالین 
خرده فروشــی، مفهوم پلتفــرم و اقتصــاد پلتفرمی کمی 
موضــوع را تغییــر می دهــد. کارکردهــای بیمــه از طریــق 
کاهش ریســک و کاهش هزینه     ها، می تواند در اقتصاد 

پلتفرمی و ذی نفعان پلتفرم ها ارزش آفرینی کند. 

 چقــدر شخصی ســازی بیمه نامه ها در 
طراحی محصول بیمه دیجی پی اهمیت داشــته 

است؟ 
خیلی زیاد. نــوآوری در خدمــات دارای دو طیف اســت ؛ 
خدمــات اســتاندارد و خدمــات شخصی سازی شــده. 
نــوآوری در ســر طیــف شخصی سازی شــده بــه حداکثر 
می رســد کــه البتــه نیازمنــد زیرســاخت های متناظــر 
در ســمت شــرکت های بیمــه هــم هســت. داده هــا ، 
شناخت و ابزارهای متنوعی در اختیار دیجی پی و گروه 
دیجی کاالست که می تواند این امر را امکان پذیر سازد.  

 آیا در آینده شــاهد گســترش خدمات 
بیمــه ای دیجــی کاال خواهیــم بــود. مثــالً بیمــه 

برگشت کاالهای غیرالکترونیکی یا...؟
یک موضــوع قطعــی اســت؛ اینکــه گــروه دیجــی کاال از 
طریق دیجی پی با برنامه و ســناریوها و ابزارهای بســیار 
قدرتمنــد وارد بازار و صنعت بیمه شــده و این مســیر را 
قدرتمند ادامه خواهد داد و به مرور شاهد ارائه خدمات 
و همین طور محصوالت و فضای کســب وکاری جدیدی 
در بیمه توسط این گروه خواهیم بود. پیشنهاد می کنم 

صبر کنید تا به صورت عملی آن را ببینید. 

REVIEWبررسی

 دیجی پی رسمًا وارد جرگه 
بیمه شد 

بیمه تجهیزات 
الکترونیک؛ شاخه 

نوظهور صنعت بیمه  
گوشــی های هوشــمند و دیگــر تجهیزات 
الکترونیکی از قبیــل لپ تاپ ها، تبلت ها 
و... هم اکنون به یکی از اصلی ترین ابزارهای 
زندگی روزمره ما تبدیل شده اند؛ به نحوی 
که می توان گفت آنها نه تنها ما را به جهان 
متصل می کنند، بلکه اطالعات مورد نیاز 
را در اختیارمان قرار می دهند، از داده های 
حساس و مهم ما نگهداری می کنند و در 
یک معنا کل زندگی حرفه ای و شــخصی 
ما را نیــز مدیریت می کنند. ایــن حجم از 
وابستگی که بخش زیادی از آن در جهان 
کنونی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، در 
کنار محاســن و امکان های فــراوان، واجد 

خطرات و تهدیدات بالقوه ای نیز هست.
مجموعه این عوامل موجب شده تا در کنار 
ضرورت  استفاده از ابزارهای هوشمند در 
زندگی امــروز، برخورداری از یک پوشــش 
کامل جهت جبران هزینه های تعمیرات 
و حوادث احتمالی بــا امکان جایگزینی و 
خرید مجدد، از اهمیت بسزایی برخوردار 
شــود. بــر ایــن اســاس، »بیمــه تجهیزات 
الکترونیک«، به عنوان یکی از شاخه های 
نوظهــور در صنعــت بیمــه، این امــکان را 
فراهم آورده تا در کنار پوشش های گارانتی 
کــه عیــوب ذاتــی دســتگاه ها را  شــامل 
می شود، مشــتری بتواند تجهیزات خود 
را در برابــر تمامی حوادث، بیمــه کند و در 
صورت وقوع حادثــه آن را تعمیر یا هزینه 
تعویــض را دریافــت کنــد. دقیقــاً همــان 
کاری که امروز دیجی پی، بازوی فین تک و 
اینشورتک گروه دیجی کاال انجام می دهد.  
ایــن شــرکت، طــی یــک ســال گذشــته با 
شناخت، طراحی و ایجاد زیرساخت های 
مناسب، مقدمات حضور مؤثر شرکت ها 
و بازیگران بیمه بــرای ارائه ایــن خدمت را 
فراهــم کــرده و اکنــون این خدمــت به طور 
رسمی در دســترس خریداران تجهیزات 
الکترونیــک در پلتفــرم دیجــی کاال قــرار 

گرفته است. 

اگر هر متغیر نوآوری 
و همبستگی بین آنها 

به درستی در نظر گرفته 
و مدیریت شود و از 

سوی دیگر اگر نوآوری 
در جهت رفع مشکل 
بخش اصلی جامعه 

باشد و بتواند بخشی از 
دغدغه های ایشان را به 
گونه ای مؤثر رفع کند، 
می توان به اقبال جامعه 
به خرید و استفاده از 
محصوالت بیمه ای 

نوآورانه خوش بین بود
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اینشورتک ها نتوانسته اند محرک تحولی بزرگ در بیمه باشند 
شاید محرک از جایی بیرون از صنعت وارد خواهد شد

تحول بیمه از درون یا برون؟ 

بیمه های تعبیه شده، راهکار امروز اینشورتک ها برای بهبود 
فرایند فروش به شمار می روند 

 تعامل نرم افزار و نوآوری؛ زمینه ساز گام بزرگ اینشورتک ها 

NOTEیادداشت

صنعــت بیمه مــا میانــه خوبــی با فنــاوری نــدارد. 
ما مصرف کنندگان هنــوز هم نتوانســته ایم طعم 
شیرین بیمه دیجیتال را به طور کامل حس کنیم. 
اگر بانک، بورس و بیمه را سه ضلع خدمات مالی 
بدانیم، طی دهه گذشته بازیگران دو ضلع بانک و 
بورس تا حدودی خود را با آنچــه در دنیای فناوری 
می گذرد، تطبیــق داده اند؛ اگــر هم در اســتفاده از 
فنــاوری در این خدمــات هنوز بــه پای بــزرگان دنیا 
نرســیده اند، حداقــل تالشــی در این زمینــه اتفاق 
افتاده اســت، اما در ضلع بیمه فاصلــه با آنچه در 
دنیای فناوری رخ داده، بسیار زیاد است. گویی هنوز 
نیاز به اســتفاده از فناوری به انــدازه کافی در میان 
بازیگران بیمه کشور درک نشده است. کافی است 
نگاهی به سایت شرکت های بیمه بیندازید تا عمق 

این عقب ماندگی را درک کنید.
تقریباً همه ما هر روز از خدمــات بانک و پرداخت 
استفاده می کنیم و احتماالً ماهانه 
حداقــل یکــی، دو بــار از خدمــات 
شــرکت های بورســی. حــال تصــور 
کنید اگر در استفاده از این خدمات 
نتوانیــم از ابتدایی تریــن امکاناتــی 
که فناوری در اختیارمان می گذارد، 
بهره منــد شــویم؛ چقــدر تجربــه 
ناخوشــایندی خواهیــم داشــت. 
همین حاال در ضلع ســوم خدمات 
مالی چنین تجربــه ای داریم، فقط 
شــانس آورده ایم که هــر روز مجبور 

نیستیم از خدمات بیمه استفاده کنیم.
در حالی که چند شــرکت نوپا با استفاده حداقلی 
از فنــاوری توانســته اند تــا حــدودی ایــن تجربــه 
ناخوشــایند را بهبــود بخشــند، هنــوز فنــاوری 
نتوانسته در شرکت های بیمه ای کشور نفوذ کند. 
در حالــی که در دنیــا صحبــت از تلماتیک، هوش 
مصنوعــی، یادگیــری ماشــین و اتوماســیون و در 
نهایت تجربه اومنی چنل در بیمه اســت، ما اندر 
خم فروش آنالین بیمه مانده ایم و هنوز این بخش 

هم به ثبات و بلوغ الزم نرسیده است.
در حالــی کــه ســرمایه گذاری در شــرکت های 
اینشورتک طی سال گذشته میالدی دوبرابر دوره 
قبلــی آن شــده، دغدغه شــرکت های اینشــورتک 
مــا در حــد ابتدایی تریــن دغدغه هاســت؛ اینجــا 
بیشــترین انــرژی صــرف به کارگیــری فناوری هــای 
جدید نمی شــود، بلکــه بیــش از همه صــرف حل 
مسائل ابتدایی در تعامل با رگوالتور و شرکت های 
بیمه می شود. طی این سال ها بزرگ ترین نوآوری در 
صنعت بیمه ما محدود به فروش آنالین بیمه شده 

و نتوانسته ایم گامی به جلو برداریم.
تا زمانی که شــرکت های بیمه ای کشور نسبت به 
نبــود فنــاوری در بیمه احســاس خطر نکننــد و تا 
زمانی که رقیبی، محرکی برای تکان دادن بازیگران 
صنعت ایجاد نکند، استفاده از فناوری در بیمه راه 

به جایی نمی برد.

صنعــت بیمه مــا صنعــت بزرگــی نیســت. طبق 
خوداظهاری شرکت های بیمه، در ســال 1400 کل 
مبلغ حــق بیمــه تولیــدی و خســارت پرداختی به 
ترتیــب 115 و ۶5 هزار میلیــارد تومان بــود. عددها 
نشــان می دهند که در مقایســه بــا دو ضلع دیگر 
خدمــات مالــی، دربــاره صنعــت بزرگــی صحبت 
نمی کنیم. آمــار جالب تــری در این گزارش نشــان 
می دهد در سال گذشته بیش از یک سوم پرتفوی 
حق بیمه تولیدی به بیمه شخص ثالث اختصاص 
داشته است. اگر سهم تنها 2.5درصدی این رشته 
بیمه از مجموع خسارات پرداختی را هم ببینیم، 
نتیجــه می گیریم ســود خوبی بــرای شــرکت های 
بیمــه ای کشــور در فــروش بیمــه شــخص ثالــث 

خوابیده است.
پیش بینــی ای از اینکه بــا غیراجباری شــدن بیمه 
شــخص ثالث چقــدر از درآمد شــرکت های بیمه 
نابود می شود، نداریم، اما قطعاً گره خوردن وضعیت 
صورت های مالی شــرکت های بیمه ای مــا تنها به 
یک رشته از بیمه، نشــان از کم کاری بازیگران این 
صنعت در بزرگ کردن آن دارد. سؤال اینجاست که 
خواب آرام صنعت بیمه ما را چه عاملی می تواند 

برهم زند؟
بزرگ تریــن محــرک برای تحــول در یــک صنعت، 
محرکی اســت که توان تغییر در صورت های مالی 
شرکت های آن صنعت را داشته باشد؛ تا زمانی که 
حیات شرکت های بیمه در نتیجه بیمه های اجباری 
مانند شخص ثالث تضمین شده باشد و خطری 
ســوددهی آنها را تهدید نکند، نمی توانیم امیدی 

به تغییر پرشتاب در این صنعت داشته باشیم.
ما مصرف کنندگان در معدود مواردی که به نحوی 
با شرکت های بیمه ارتباط برقرار می کنیم، هنوز هم 
در پیچیدگی موجود سرگردانیم. چندان تنوعی در 
خدمات نمی بینیم، اما شرکت های بیمه ای هنوز 
نتوانسته اند برای مشتریان شــان تجربه خریدی 
با کمترین پیچیدگی ایجــاد کنند. حتــی در زمان 
خرید بیمه شخص ثالث به عنوان بیمه ای پرکاربرد، 
تفاوتی میان خدمات شرکت های گوناگون بیمه ای 
نمی بینیم و گاهی تنها بر اساس نام آشنای شرکت 
یا قیمت بیمه اقدام به خرید آن می کنیم. بنابراین 
اگر هم تالشــی بــرای متمایز بودن در شــرکت های 
بیمه ای شــده باشــد، در عمل و در سمت خریدار 

مزیتی احساس نمی شود.
گره نخوردن حیات و ممات صنعت بیمه به نوآوری 
سبب شده ما با صنعتی به شدت بی تحرک مواجه 
باشیم. در روزگاری که نوآوری با فناوری عجین شده، 
احتماالً باید انتظار داشته باشــیم گره بی تحرکی 
صنعت بیمه در کشورمان و تحول در صورت های 
مالی آن را فناوری باز کند. تا امروز که شــرکت های 
نوپا -که به عنوان اینشورتک ها آنها را می شناسیم- 
کاری نتوانســته اند از پیش ببرند. آیــا باید انتظار 
داشته باشیم شرکت های فناورانه خارج از صنعت 

بیمه محرک نوآوری در بیمه ما باشند؟

در اکوسیستم اســتارتاپی همه چیز سریع اتفاق می افتد؛ 
خیــزش و ســقوط، ادغــام و تغییــر رونــد اســتارتاپ ها و 
همین طور قوانیــن و بخش نامه هایــی که گاه بــرای گروهی 
بازدارنده اســت و گاه بــرای گروهی دیگر  پیــش برنده. یک 
کسب وکار اینشورتکی در فضای استارتاپی کشور باید برای 
ادامه و رشد کسب وکار خود همراه این موج در تالش باشد. 

ایجاد محصوالت بیمه ای نشان وجود، و تغییر 
و بهبود آن نشان رشــد یک اینشورتک است 
که باید متناسب با شرایط قابل تطبیق باشد، 
در این میــان روش ارائه محصــول و بازاریابی و 
فروش آن مقوله دیگری است.  یکی از روندهای 
دنیــا در زمینــه اینشــورتک ارائــه محصــوالت 
  Embedded Insuranceبیمــه به صــورت
اســت کــه می تــوان آن  را به نوعــی نــوآوری در 
فرایند فــروش بیمــه دانســت.  در نظر بگیرید 
بــا گســترش نفــوذ فضــای مجــازی در زندگی، 

اطالعات زیادی تجمیع می شود که با بررسی این اطالعات 
می توان بیمه های اختصاصی تولید و در لحظه نیاز کاربر، 
آن  را ارائــه داد. به عنــوان مثــال اگــر از ســایت های فــروش 
تورهای مسافرتی، پکیجی برای سفر خریداری می کنید، 
زمان مناسبی برای ارائه بیمه مسافرتی مخصوص آن سفر 
است. یا اگر وسیله و دستگاهی را به صورت آنالین سفارش 
می دهید که باید برایتان ارسال شود، زمان درست برای ارائه 
بیمه  باربــری دقیقاً در لحظه ثبت ســفارش خرید اســت. 
تفکر ما اگر به این شــکل باشــد کــه کاربران یــا بیمه گزاران 
بالقوه، پس از خرید تور مســافرتی یا هر وســیله ای دنبال 
ســایت های آنالیــن فــروش بیمــه می گردنــد تــا بیمه نامه 

مناسب را تهیه کنند، اشتباه است. 
 )Market Place( برای تعبیه کردن بیمه نامــه خــود، بــازار
مناســب عرضــه را پیــدا کنیــد و بــا گرفتــن ارتباطــات الزم 
محصول بیمــه ای خــود را بــا اســتفاده از API در ایــن بازار 
قرار دهید. منظور از این بازار طبیعتاً ســایت های فروش و 
مقایســه بیمه نامه نیســتند. به عنوان مثال اگر محصول 
جدید برای بیمــه موبایل طراحــی کرده اید، اجــاره بیلبورد 
برای اطالع رسانی خرید و طراحی یک سایت فروش آنالین 
روشی به نســبت قدیمی تر اســت، نرم افزار آنالین فروش 
 API را به صورتی طراحی کنید که بتوان آن را با اســتفاده از
به صورت Embed در ســایت های مرتبط با فروش موبایل 
عرضه کرد؛ بــه این ترتیب بیمه نامه شــما زمانــی که کاربر 
موبایل مورد نیاز خــود را در ســایت های آنالیــن خریداری 

می کنــد، بــه کاربر عرضــه می شــود؛ حتی می تــوان همین 
بیمه نامــه موبایــل را در ســایت ثبت یــا رجیســتری تلفن 
همراه نیز ارائه داد و بــه کاربر در زمان ثبت تلفــن همراه در 
ســامانه همتا، بیمه مناســب عرضه کرد. امــروز این روش 
ارائه بیمه محبوبیت زیادی پیدا کرده و بیمه گران نیز دنبال 
ارائــه از طریق ســایت ها و برندهــای مــورد اعتمــاد کاربران 
هستند تا محصوالت بیمه متناسب را عرضه 
کنند. همچنین باید توجه داشت که عالوه بر 
بیمه های قدیمی، ریســک های موجود در این 
بازارها نیز قابل شناسایی است که می تواند به 

طراحی بیمه های جدید منجر شود.
جنبه هــای  فنــاوری  اطالعــات ایــن روش ارائــه 
)بیمه هــای تعبیه شــده( پررنــگ اســت و  
 Embed اینشــورتک ها بــرای ارائــه به صــورت
خود باید تیم توسعه فنی خود را تکمیل کنند و 

به این موارد توجه داشته باشند:
  پلتفــرم توســعه دهید، توجــه کنید کــه ســایت های مورد 
اعتماد کاربران )بازارها( و تأمین کنندگان بیمه نامه )بیمه گران( 
می توانند متنوع باشند؛ پس توســعه محصول را به صورت 
پلتفرم های چندوجهی انجام دهید. در این خصوص مدیران 
محصــول می توانند کمــک خوبی بــه صاحبان کســب وکار 

باشند.
  اســتاندارد طراحی کنید، محصــوالت یا خدمــات خود 
را متناســب با فناوری هــای روز و به صــورت اســتاندارد و با 
مستندات پیاده سازی کنید و توجه داشته باشید به جز تیم 
فنی شما، تیم بازارهای ثانویه نیز قرار است از وب سرویس 
API شما استفاده کنند و محصول شما هم باید بتواند با
های سایر شرکت ها در ارتباط باشد. در این زمینه CTO و 
مدیر پروژه می توانند به استانداردسازی توسعه محصول و 

تکمیل مستندات کمک کنند.
  امنیــت و پایداری سیســتم را در نظر بگیریــد. بیمه های 
تعبیه شــده در بــازاری متفاوت عرضه شــده و بایــد در نظر 
داشــت که پلتفرم ما وقتی عملکرد درستی نداشته باشد، 
می تواند بــه برند دیگری )بازار عرضه شــده( نیــز لطمه وارد 
کند، تســت های روتین سیســتم، تهیه بــک آپ به صورت 
اتوماتیــک و روال بازیابــی آن، راهکارهــای تأمیــن امنیــت 
سیســتم و برنامه های مانــور راه انــدازی سیســتم در موارد 
بحرانــی مهم تریــن مــواردی اســت کــه در پایــداری پلتفرم 
باید در نظر گرفــت. در این زمینه بــه متخصصان امنیت و 

تسترها نیاز خواهید داشت.
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