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نمایشگاه بیمه فرصت 
همگرایی دو گروه سنتی 
و نوآور صنعت بیمه بود
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چهاردهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصت بزرگ 
همگرایی دو گروه سنتی و نوآور صنعت بیمه بود

فرصت ناب گفتن و شنیدن 

REPORTگزارش

۱
در روز افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بورس، 
بانــک و بیمه بنا بر حضــور وزیر اقتصــاد بود و 
رئیس بانک مرکزی و رئیــس کل بیمه مرکزی. 
در میان مقاماتی که نام آنها در جمع مدعوین 
دیده می شــد، اســامی رئیس ســازمان بورس، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس و معاون 
وزیر صمــت نیــز خودنمایی می کــرد، ولی گویا 
سایه شــیوع دوباره کرونا اجازه نداد مسئوالن 
بتواننــد در کنــار هــم روبــان قرمــز ایــن دوره از 

نمایشگاه را پاره کنند. 
از جمــع زیــاد مقاماتــی کــه اســامی آنهــا برای 
روز افتتاحیــه ردیــف شــده بود، کســی حضور 
نداشت و نمایشگاه بیمه با چند ساعت تأخیر 
جلوی در ورودی ســالن شــماره ۶، نه با حضور 
رئیس کل بیمه مرکزی که با حضور قائم مقام و 
هیئت عامل بیمه مرکزی، دبیر کل سندیکای 
بیمه گــران و مدیران عامــل چند شــرکت بیمه 

افتتاح شد. 
ناگفته نماند که در نهایت اهالی صنعت بیمه 
از همراهــی مقامــات و مدیــران ارشــد صنعت 
بیمــه بی نصیب نماندنــد. روز آخر نمایشــگاه 
بود که مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی 
با همراهی هیئتی برای بازدید راهی نمایشگاه 
بورس، بانــک و بیمه شــد و از تمامی غرفه های 

شرکت های بیمه بازدید کرد. 
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هرچنــد بی نظمــی افتتاحیه نمایشــگاه و عدم 
حضــور مقاماتی که تــا روز قبل برگــزاری وعده 
همراهــی داده بودنــد، انتقــادات بســیاری بــه 
همراه داشــت، ولی نبایــد از غافل گیــری بزرگ 
حضــور اســتارتاپ های بیمــه ای در ایــن دوره 
از نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه به راحتــی 
گذشــت. ســالن شــماره 7 نمایشــگاه امســال 
مهمانــان خاصــی داشــت کــه بــا حضــور خود 
ســعی داشــتند بــر نقــش پررنــگ خــود در 
زمین بــازی جدید صنعــت بیمه تأکیــد کنند. 
حضــور همزمان ازکــی و بیمه بــازار به عنوان دو 
تجمیع کننــده مؤثر فــروش بیمه در کشــور در 
هیبــت غرفه هایی با رنــگ و لعابــی متفاوت از 
بقیــه و حضــور گروه هــای تازه نفس آنهــا برای 
پاســخگویی بــه مراجعــان از مــواردی بــود کــه 
بازدیدکنندگان را به خود جلب می کرد. البته از 
موارد بااهمیت این دوره از نمایشگاه همراهی 
و همگرایی اکوسیســتم نــوآوران صنعت بیمه 
کشــور بود کــه در غرفــه ای مشــترک بــا عنوان 
انجمن اینشورتک ایران سعی داشتند حضور 
رســمی خــود را بــه اهالی صنعــت بیمــه اعالم 

کنند. استارتاپ هایی که تا پیش از این هر یک 
به تنهایی با شرکت های بیمه در تعامل بودند، 
در غرفــه 1۶ ســالن 7 لوگوهای خــود را کنار هم 
قــرار داده بودند تــا به نحــوی اعالم کننــد برای 
دستیابی به اهداف و خواســته های خود راهی 
جز همگرایی در پیش ندارند؛ اســتارتاپ هایی 

نظیر موبیمه، رایین تک و... .
حضــور همزمــان شــبکه فــروش ســنتی و 
استارتاپ های بیمه ای در این دوره از نمایشگاه، 
بــر خــالف دوره هــای پیشــین نشــانی از اصــل 
همگرایی در صنعت بیمه اســت کــه می تواند 
زیرســاخت تصمیم ســازی های مشــترک را 
تقویــت کنــد؛ آن هــم در دورانــی کــه شــبکه 
کســب وکارهای نوپای بیمــه در تعامــل با نهاد 
ناظر به بیشــترین میزان اصطکاک رسیده اند 

و روزهای نفس گیری را طی می کنند. 
در چنیــن شــرایطی بــه وجــودآوردن امــکان 
همگرایــی دو طیــف متفــاوت فــروش بیمــه  نه 
فقط حاشــیه  امنــی بــرای فعالیت هــر دو گروه 
پدید می آورد که حتی در رونق بازار بیمه کشور 

نیز بی تأثیر نخواهد بود. 
 

3
»تعامل«؛ عبارتی اســت که می تــوان به عنوان 
بزرگ تریــن دســتاورد چهاردهمین نمایشــگاه 
بورس، بانــک و بیمه برای اهالــی صنعت بیمه 
نــام بــرد؛ امکانــی ناب کــه هرچنــد رگه هایــی از 
شــتاب زدگی و عــدم هماهنگــی در آن دیــده 
می شد، ولی فرصتی شد برای گفتن و شنیدن 
چالش هــا در فضایــی کــه دو گــروه ســنتی و 
نــوآور صنعــت بیمــه را در کنــار هــم گــرد آورده 
بــود. برگــزاری پنل هــای تخصصــی بــا طیــف 
مختلــف مهمانــان و ســخنوران و همراهــی 
مدیران باالدســتی بیمه مرکزی در هم نشــینی 
بــا اهالــی صنعــت بیمــه را بایــد از صحنه های 
روشن نمایشــگاه چهاردهم دانســت. هرچند 
صحبت هــا بعضــاً تکــرار گفته هــای گذشــته 
بودنــد و چالش هــا همان هایــی کــه طــی دوران 
گفته شدند و راه به جایی نبردند، ولی نشستن 
بــر ســر یــک میــز و صحبــت مســتقیم دربــاره 
تفاوت هــا و تعارض هــا بــا حضــور  نمایندگانی 
کــه بعضــاً اســتارتاپ ها را برهم زننــده بــزرگ 
صنعت بیمه می دانند و کسب وکارهای نوآوری 
که ســعی دارند مــدل جدیدی از  کســب وکار را 
وارد پیکره صنعت به شــدت محافظه کار بیمه 
کنند، اتفــاق بزرگی اســت که باید بیــش از این 
انتظارش را داشته باشیم؛ نه هر سال در دوران 
کوتاه چنــدروزه، بلکــه هــر روز و هر هفتــه برای 
رونق صنعتی که امروز روزگار پرچالشــی را طی 

می کند. 
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در هفته ای که گذشــت نمایشــگاه مالــی بــورس، بانک و 
بیمه در محل نمایشگاه های بین  المللی تهران برگزار شد 
و فعــاالن این ســه عرصه گرد هــم آمدنــد تــا از راهبردها و 
روندهای توســعه ای خود و همچنین چالش های موجود 
در فضای همکاری و تعامل با نهادهای ناظــر و رگوالتوری 
بگوینــد.  در این میــان بیمــه مرکزی به عنــوان نهــاد  ناظر 
صنعت بیمه بــا اجرای پنل هــای متفاوت حضــور فعالی 
داشــت که در هر یک به موضوعات  و چالش های کنونی 
صنعت بیمه پرداخته شد که باید اذعان داشت تغییر روند 
تعامل سنتی بیمه مرکزی در توجه به استارتاپ های نوپای 

این عرصه موضوعی کامالً مشهود بود. برگزاری پنل هایی 
با محور  لزوم به کارگیری نــوآوری در بیمه و بیان چالش ها 
و موانع آن با حضور مدیران باالدستی بیمه مرکزی نظیر 
محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات 
بیمه ای و قاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه 
مرکزی می توانــد دریچه ای امیدوارانــه به تغییر احتمالی 

رویکرد بیمه مرکزی در دوران ریاست جدید آن باشد. 
روز دوشــنبه ســوم مرداد برای اهالی اکوسیســتم نوآوری 
صنعت بیمــه روز خاصی بــود. بیمــه مرکزی کــه تا پیش 
از ایــن کمتــر زمانــی به صــورت رســمی تصویــر مذاکــره با 

ماهیت نوآوری 
عدم سازگاری با 

قوانین کهنه است 
در چهاردهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فعاالن 

اکوسیستم نوآوری با مدیران ارشد بیمه مرکزی در رابطه با 
روند نوآوری در صنعت بیمه و چالش های آن به بحث و 

گفت و گو نشستند 

در پنل »نوآوری در صنعت بیمه« فعاالن دو گروه فروش سنتی 
و آنالین به بیان چالش های پیش رو پرداختند  

نوآوری در بیمه از معنا تهی شده است

REPORTگزارش

یکی از مهم ترین پنل هایی که در چهاردهمین 
نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه مشــتاقان 
بســیاری را بــه ســالن همایــش بیمــه مرکــزی 
کشاند، پنل نوآوری در صنعت بیمه )الزامات 
و چالش ها( بود. حضور محمدجواد آقاجری، 
مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمــات بیمه ای در 
نشستی که قرار بود از نوآوری در بیمه صحبت 
شود، به حتم می توانست بسیاری از چالش ها 
را بازگــو کند. در این پنل قاســم نعمتی، رئیس 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی؛ 
محمدرضا فرحی، مدیرعامــل بیمه بازار؛ علی 
مقیمی اصل، مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه 
سپهر؛ میالد شهر و اسد اسدی، عضو کارگروه 
شبکه فروش و بازاریابی ســندیکای بیمه گران 

ایران نیز حضور داشتند. 
اســتقبال از بســتر نــوآوری با رعایــت ضوابط، 
رعایــت حقــوق تمامــی ذی نفعــان، تعامــل 
ســازنده شــرکت های بیمــه، اســتارتاپ ها و 
نهــاد ناظــر، داشــتن اکوسیســتم ســالم، لزوم 
تدویــن آیین نامه فنــاوری اطالعــات، روزآمدی 
مقررات، لزوم صیانت از اطالعات بیمه گزاران، 
نوآوری از منظر تاریخی، لزوم دوری از فرهنگ 
پرتفومحــور، گذر نــوآوری از فرایندهای علمی، 
تعریــف نــوآوری و اســتارتاپ، اســتانداردهای 
اســتارتاپی، تــب دیجیتالی شــدن، تمرکــز بــر 
فــروش آنالیــن و غفلــت از ســایر نوآوری هــای 
صنعت بیمــه، نمونــه اســتارتاپ های جهانی، 
پیشــنهادهایی همچون راه اندازی سندباکس 
و اجبــار فنــاوری تلماتیــک بــرای خودروهــا از 

مهم ترین مسائل مطرح شده در این پنل بود.
در این میان اما صحبت های اسد اسدی، عضو 
کارگروه بازاریابی و فروش سندیکای بیمه گران 
ایــران قابــل توجــه بــود. او بــه تعریــف نــوآوری 

پرداخت و ریشــه های همه چالش هــای امروز 
اکوسیستم نوآوری بیمه را ناشی از عدم درک و 
شناخت درست تعریف واژه نوآوری تلقی کرد. 
او در این باره گفت: »الزم است برای هر بحثی 
ابتدا ســراغ تعاریف و مفاهیم برویم؛ نوآوری، 
اســتارتاپ و دانش بنیــان. در صنعــت بیمــه 
تعاریــف متعــددی برای اســتارتاپ ارائه شــده 
اســت. در تعریفی جامع چند ویژگی به عنوان 
یک کسب وکار اســتارتاپی عنوان شده است. 
استارتاپ مدلی تکرارپذیر دارد، یعنی اگر برای 
۳0 نفر قابل ارائه باشد، برای ۳000 نفر هم قابل 
ارائــه خواهــد بود، حــول محــور فناوری شــکل 
می گیرد و پتانســیل رشــد باالیــی دارد. برخی 
کلمــات وقتــی زیــاد بــه کار بــرده می شــوند، از 
مفهوم تهی می شوند و در اجرا مسیر دیگری را 
در پیش می گیرند، مانند تب دیجیتالی شدن 

در صنعت بیمه.«
اسدی معتقد است تا قبل از تدوین آیین نامه 
کارگزاران برخط و ورود نهاد ناظر و اخیراً سوئیچ 
بیمه مرکــزی، اســتارتاپ های بیمــه ای آنچنان 
در راســتای ضوابــط صنعــت بیمــه حرکــت 
نمی کردند. او در این باره گفت: »آیا شرکت های 
پیشــرو تمامی فعالیت های خــود را دیجیتالی 
کردند؟ امــروز در ایــران اغلــب اســتارتاپ های 
فعلی صنعت بر کانال هــای توزیع تمرکز دارند 
و به مدل فروش آنالین روی آورده اند، اما چند 
درصد از مردم ســایر نقاط دنیــا بیمه نامه ها را 
اینترنتــی می خرند؟ مثالً در آمریــکا حدود ۵0 
درصد، آسیای جنوب شرقی حدود ۴0 درصد، 
فرانســه ۳۸ درصــد و در هلنــد و کانــادا فقــط 
۳0 درصــد مــردم بیمه نامــه خــود را به صــورت 
اینترنتــی می خرنــد. آیــا نــوآوری فقــط باید در 

کانال های توزیع و فروش متمرکز باشد؟«
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کسب و کار
B U S I N E S S

 رونمایی از آخرین 
محصوالت فناوران خبره 

در نمایشگاه بیمه 

نسل پنجم سامانه 
جامع بیمه گری 

در راه است 
 شــرکت فناوران اطالعات خبره 
به عنوان هســته اصلی عملیات 
بیمه گری در کشور از جدید ترین و آخرین 
دســتاوردهای نرم افــزاری این شــرکت در 
نمایشــگاه بورس، بانک و بیمــه رونمایی 
کــرد. ایمانی مهــر دربــاره حضور شــرکت 
فنــاوران اطالعات خبــره در چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
می گوید: »فناوران هم اکنون با 2۴ شرکت 
بیمه در حوزه توانمندسازی نرم افزاری در 
حال همکاری است و بر همین اساس ۵0 
درصد پرتفوی صنعت بیمــه در نرم افزار 
شــرکت فنــاوران پــردازش می شــود. مــا 
هم اکنــون بــه ۴0 میلیــون بیمه شــده 
سرویس رسانی می کنیم و از همین حیث 
در موقعیت استراتژیکی قرار داریم. هدف 
مــا از حضــور در این نمایشــگاه یــادآوری 
پیشــینه و اعــالم برنامه  هــای جــاری و 
دســتاوردهای آتــی فنــاوران در صنعــت 

بیمه است.«

 قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت 
از  خبــره  اطالعــات  فنــاوران 
محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت نیــز 
می گویــد: »نســل پنجــم ســامانه جامع 
بیمه گری بنیان که حاصل R&D سه ساله 
و دو سال پیاده سازی توسط متخصصان 
فناوران است، در این نمایشگاه رونمایی 
شــد. در نســل پنجــم بنیــان تحــوالت 
شــگرفی را بــا هــدف تســریع حرکــت بــه 
سمت مرزهای بیمه گری دیجیتال شاهد 

خواهیم بود.«

 ایمانی مهــر در ادامه از توســعه 
رویکــرد داده محــور در صنعــت 
بیمه و پاسخی که این شرکت به این نیاز 
صنعت بیمه داده اســت، می گوید: »در 
توســعه رویکــرد داده محــور نیــز بــه انبار 
داده هــا و آخریــن تحــوالت ایــن حــوزه و 
همچنین نرم افزارهــای تحلیلی خواهیم 
پرداخت. بــرای اولین بار نیز از انبــار داده 
جامع که به نوعی دیتای کل شــرکت های 
بیمــه بــه شــکل فناورانــه در آن منعکس 
شــده، رونمایــی خواهیــم کــرد. بــه نظرم 
ارمغان این محصول افزایش هوشمندی 

در کل صنعت بیمه است.«

COVER STORYداستانجلد

درابتــدابفرماییــدآیــاشــرکتفنــاوران
بهعنوانهســتهاصلیعملیاتبیمهگری،توانسته
همسوبانیازاکوسیستمنوآوریدرزیرساختهای

خودتغییروتحولایجادکند؟
نقش فناوران در صنعت بیمه این ضرورت را ایجاد می کند که 
همواره افق های کسب وکاری را رصد کند و همگام با آخرین 
روندها در به کارگیــری فناوری در کســب وکارها حرکت کند. 
تحول دیجیتال در ایران حدود دو، سه سال است که مطرح 

شــده و به لحاظ زمانــی بــا روندهــای جهانی فاصلــه اندکی 
دارد. از طرفی تحول دیجیتال در ارتباط تنگاتنگی با انقالب 
صنعتی چهارم قــرار دارد. ما نیــز در فناوران رســالت خود را 
انطباق محصوالت مان در راستای روندهای حاکم بر فضای 
کسب وکار می دانیم، ولی نکته ای که در این میان وجود دارد، 
این است که آیا تحول دیجیتال فقط محدود به حوزه فناوری 
است یا آنکه در وهله اول ما نیاز داریم نوعی تفکر دیجیتال 
در عرصه کسب وکاری شکل بگیرد؟ به نظر می رسد به تبع 

شــکل گیری این تفکر دیجیتال فناوری بتواند آمادگی های 
الزم را برای حرکت در مســیر روندهای دیجیتالی به دســت  
آورد. در ایــن مســیر می توانیــم از مدل هــای رایــج در دنیا در 
بحث تحول دیجیتال صحبت کنیم؛ تجارب آکادمیک مثل 
»مدل وسترمن«، »مدل راجرز« و یکسری مدل های دیگر یا 
مدل »دیلویت« که یک تحول عملی دیجیتال به وجود آورد 
که از همه مدل ها خالصه تر بود و به پنج مرکز تحول محدود 
می شــد؛ مشــتری، اســتراتژی، عملیات، فناوری اطالعات و 

برای تحول دیجیتال به تفکر 
دیجیتال در صنعت بیمه نیازمندیم 

مهدی ایمانی مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطالعات خبره در گفت وگو با 
بیمه دیجیتال از نقش فناوری در صنعت بیمه گفت و از لزوم داشتن یک تفکر دیجیتال 

در پیکره صنعت بیمه صحبت کرد 
امروزشرکتفناوراناطالعاتخبرهدرمرکزیتهرگونهعملیاتبیمهگریکشورقراردارد.گسترهفعالیتهایاینشرکتدرصنعتبیمهآنقدروسیعاستکهزیرساختهایفناوران

قابلیتاینراداردتاباتغییررویکردزمامداراناینصنعت،تحولآفرینیرادرزیستبومبیمهگریکشورتسریعکند.دراینگفتوگوماازمهدیایمانیمهر،قائممقاممدیرعاملشرکت
فناوراناطالعاتخبرهدربارهپاسخهایفناورانهاینشرکتبهنیازهایاکوسیستمنوآوریپرسیدهایموازانتقاداتیکهدربرخیمحافلمتوجهاینشرکتاست،گفتهایم.ایمانیمهردرپاسخ
بهاینکهزیرساختهایفناورانمانعیبرایتوسعهکانالهایفروشآنالیناست،اینموضوعراافسانهمنحطمیخواندوواقعیتراچیزیدیگریمیداند.اومنشتعالیگرایانهفناوراندر
بهبودمستمرخدماتراانکارناپذیردانستهوضروریمیداند،امارفعچالشهایکاربردپذیریفناوریدرصنعتبیمهوارتقایتجربهذینفعاناساسیزیستبومبیمهرادرگرویکتغییر
رویکردعمدهدرفضایصنعتبیمهمیداندکهفناورانبهتنهاییدرآننقشینداشتهوعزمگسترهوسیعیازذینفعانهمچونشرکتهایبیمه،بیمهمرکزیوسایربازیگراننظیرنیروی

انتظامی،مراکزدرمانی،وزارتصمتوامثالهمراطلبمیکند.
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اگر بخواهیم با جدیدترین و به روزترین نوآوری های صنعت 
بیمه آشنا شویم، یکی از جاهایی که باید با جدیت بیشتری 
زیر نظر داشته باشیم، بازارهای شرق آسیاست. غول هایی 
مانند »پینــگ آن« و »ژونــگ آن« نام های شناخته شــده ای 
هســتند کــه در ایــن حــوزه پیشــتازند. پینــگ آن هلدینگی 
چینی است که در زمینه ارائه انواع خدمات بیمه، بیمه عمر 
و مدیریت دارایی فعالیت می کند. در حال حاضر، مجموع 
دارایی های این شرکت به بیش از ۴۵0 میلیارد دالر می رسد 
و بزرگ ترین شرکت بیمه در چین به شمار می آید. ژونگ آن 
نیز یک شرکت اینشورتک چینی اســت که فقط به صورت 
آنالین فعالیت می کند و کار خــود را از ســال 201۳ آغاز کرده 
و طبق گــزارش خــود ایــن شــرکت در بــازه زمانی چهارســاله 
فعالیتش موفق شد بیش از ۹٫۵ میلیارد بیمه نامه بفروشد. 
از سوی دیگر استارتاپ هایی مانند »گود داکتر« که متعلق به 
پینگ آن است و »واتردراپ« که به شرکت تنسنت تعلق دارد، 
از موفق ترین استارتاپ های بخش سالمت به شمار می آیند. 
اکوسیستم هایی مانند راکوتن، گرب و گوجک نیز با تمام قوا 
مشغول به کارند و هر روز از نوآوری جدیدی رونمایی می کنند.
امــا در این میان داســتان چشــم بادامی های هنگ کنگی در 
دنیــای بیمه چیــز دیگری اســت. امــروز هنگ کنــگ یکی از 
برجســته ترین قطب هــای جهــان در حوزه هــای فین تــک و 
اینشورتک محسوب می شود. در ماه آگوست 2020، تعداد 
بیمه گر ان معتبر در هنگ کنگ به 1۶۵ مورد رسید و در سال 
201۹، مجمــوع حق  بیمه ناخالــص در این منطقــه به رقمی 
معادل 7۴٫۴ میلیارد دالر بالغ می شد که در مقایسه با سال 
201۸، رشد ۹٫1درصدی داشت. در حال حاضر، هنگ کنگ 
برای رشد و توسعه فناوری های بیمه، بستری مناسب فراهم 
کرده و می خواهد بازار بیمه آســیا را فتح کند که در این میان 
شرکت سرمایه گذاری اینوست هنگ کنگ برای تحقق این امر 
نقش بسیار مؤثری دارد؛ به طوری که امروز یکی از مهم ترین 

تســهیلگران بازار بیمه در قاره آسیا شرکت ســرمایه گذاری 
»اینوست هنگ کنگ« به شمار می رود. 

بازارروبهتوسعهآسیا
روی هم رفته می توانیم بگوییم شرق آسیا پیشتاز تحوالت 
دیجیتــال در صنعــت بیمــه اســت. »اســتیون فیلیپس«، 
مدیرکل ترویج سرمایه گذاری اینوست هنگ کنگ، در مورد 
علت ایــن پیشــتازی می گوید: »منطقه آســیا و اقیانوســیه 
تقریباً یک سوم جمعیت جهان را در خود جا داده و در حال 
حاضر، تعداد زیــادی از اقتصادهای این منطقه به ســرعت 
در حال رشدند. به دلیل داشتن جمعیت باال و اقتصادهای 
روبه رشد است که قاره آسیا نقشی کلیدی در آینده صنعت 
بیمه بر عهده دارد. مهم تر اینکه نفوذ بیمه در هند، اندونزی، 
ســرزمین اصلــی چیــن و مالزی زیــر پنــج درصد اســت. این 
ضریب نفوذ پایین به  خودی  خود نشان می دهد که در بازار 
روبه توسعه آسیا و اقیانوسیه، تقاضای بسیار زیادی برای بیمه 
وجود دارد که برآورده نشده است. در آسیا، صنعت بیمه در 
سه موضوع خالصه شده است؛ ذهنیت رشد فراگیر، ارتباط 
با مشتری و سرعت باال. فراتر رفتن از کانال های توزیع قدیمی، 
طراحی و عرضه محصوالت جدید و ایجاد اکوسیستم های 
نوین برای کسب وکارها رشد را تضمین می کند. از نظر ارتباط 
با مشتری، در قاره آســیا بیمه محصولی اجباری محسوب 
نمی شود، بلکه آن را راه حلی اساسی برای پس انداز و حمایت 
به شمار می آورند که نقش بسیار پررنگی در زندگی افراد دارد.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، به ویژه در زمینه تجربه و تعامل 
دیجیتال، مشــتریان باالترین انتظــارات را در جهــان دارند. 
به دلیل وجود ذهنیت رشــد، بازار بیمه آســیا رشــد بســیار 
ســریعی را تجربه می کند. در این قاره، خواسته ها و نیازهای 
مشتریان و چشم انداز بازار هر روز تغییر می کند و به همین 
دلیل، شرکت های بیمه پی برده اند که برای تأمین این نیازها 

باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند.

مرکزجهانیخدماتمالیدرمنطقهخلیج
بزرگ

چین پروژه بلندپروازانه ای به نام »منطقه خلیج بزرگ« دارد 
که هدف آن ایجاد یک منطقه اقتصادی واحد و بسیار بزرگ 
است. این منطقه هنگ کنگ، شنزن، ماکائو و هشت شهر 
بزرگ دیگــر در جنوب چیــن را دربر می گیــرد. منطقه خلیج 
بزرگ بــازاری 72 میلیون نفــری دارد و چین امیدوار اســت با 
ســرمایه گذاری های میلیاردی در این منطقه، منطقه خلیج 
بزرگ را بــه پایگاهی بــرای نــوآوری و رشــد اقتصــادی تبدیل 
کنــد و تا ســال 20۳0 میــالدی ایــن منطقه جایگاه نخســت 
اقتصادی، تجــاری و بین المللــی را در جهان به دســت آورد. 
چین می خواهــد هنگ کنــگ را به مرکــزی بین المللــی برای 

خدمات مالی، دریانوردی، تجارت و حمل ونقل بدل کند. 
ابتکار منطقــه خلیج بــزرگ از یــک طرف به جهانی ســازی 
هرچه بیشتر چین کمک می کند و از طرف دیگر، این امکان 
را در اختیار چینی ها می گذارد کــه از طریق هنگ کنگ، به 
محصوالت مالی بین المللی دسترســی آســان تری داشته 
باشــند. شــرکت های خارجی هــم می توانند به یــوان چین 
و محصــوالت مالی این کشــور دسترســی داشــته باشــند. 
به تازگی بانک خلق چین و قانون گذاران چینی چهارچوبی 
به روزشــده از چهــار حــوزه اصلــی و 2۶ بخــش خــاص از 
خدمات مالی را معرفی کرده اند که به پیشــرفت و توســعه 
11 شهر اصلی در منطقه خلیج بزرگ کمک می کند. تولید 
ناخالص داخلــی منطقه خلیج بزرگ در ســال 201۹ به رقم 
1٫۶۸ تریلیون دالر رســید تا این منطقه یازدهمین اقتصاد 
بزرگ دنیا باشــد. به این ترتیب، اقتصــاد این منطقه کمی 
کوچک تــر از اقتصاد کشــور کانادا و تــا حــدودی بزرگ تر از 

اقتصاد روسیه است. 

این روزها آسیای شرقی سرزمین جدید فرصت ها برای فعاالن حوزه 
فین تک و اینشورتک به شمار می رود

نوآوری به روش چشم بادامی ها 

پارک های فناوری در 
هنگ کنگ محل تجمع بزرگ 

فعاالن فین تک هستند 

سایبرپورت؛ حامی 
بزرگ استارتاپ ها

یکــی از مهم تریــن ابتــکارات هنگ کنگ 
بــرای حمایــت از کســب وکارهای نوپــا، 
یــک پــارک فنــاوری بــه نــام ســایبرپورت 
اســت. ســایبرپورت کــه میزبــان بیــش از 
1۵00 اســتارتاپ مختلــف اســت، نقــش 
جامعه فناوری های دیجیتال هنگ کنگ 
را بــازی می کنــد. از میــان اســتارتاپ های 
ســایبرپورت، بیــش از ۳۸0 اســتارتاپ در 
حــوزه فین تــک فعالیــت می کننــد و ایــن 
مجموعــه بزرگ تریــن جامعــه فین تک و 
اینشورتک در شهر هنگ کنگ محسوب 
می شود. سایبرپورت میزبان تعداد زیادی 
بانک مجازی تازه تأســیس اســت و چند 
شرکت بزرگ از قبیل یونیکورن ژونگ آن، 
آمازون وب ســرویس و مایکروســافت نیز 
در آن حضــور دارند. تمام اســتارتاپ های 
زیرمجموعه سایبرپورت از پرداخت اجاره 
معاف اند و در واقع به نوعی از دولت یارانه 
می گیرند. دولت به این استارتاپ ها یارانه 
می دهد تا هــم کارشــان را ادامــه بدهند و 
هم کارآفرینی کنند. این شرکت ها بیشتر 
در حوزه هایــی ماننــد هــوش مصنوعــی، 
بالکچیــن، بیگ دیتــا، امنیــت ســایبری، 
فنــاوری بیمــه و فنــاوری مدیریــت ثــروت 

فعالیت می کنند. 
ایــن پــارک فنــاوری و کســب وکار از چهار 
ســاختمان اداری، یــک هتــل و یــک 
مجتمــع تفریحــی تشــکیل می شــود و 
دولت هنگ کنگ مالک آن اســت. هدف 
سایبرپورت کمک به استارتاپ ها، جوانان 
و کارآفرینــان اســت و می خواهــد بســتر 
الزم بــرای رشــد در صنعــت دیجیتــال را 
در اختیــار شــرکت های نوپــا و فعــاالن 
اســتارتاپی قــرار دهد. ســایبرپورت حلقه 
ارتباطی این استارتاپ ها با سرمایه گذاران، 
شــریک های راهبردی و شرکت های بیمه 
اســت و پرچــم دار فناوری هــای دیجیتال 
هنگ کنــگ به شــمار می آیــد. ایــن پــارک 
فناوری ســکوی پرتاب شــرکت های فعال 
در حــوزه فناوری هــای مالــی اســت و بــه 
شکل های مختلف از کارآفرینان پشتیبانی 
می کند تا به رشــد و تقویت اکوسیســتم 

فین تک و اینشورتک کمک کند.
سایبرپورت یک صندوق ســرمایه گذاری 
بــزرگ را هــم مدیریــت می کند کــه کارش 
سرمایه گذاری روی شرکت هایی است که 
پتانسیل مناســبی برای رشد و پیشرفت 

دارند.

CASE  STUDYگزارشموردی

اينشورتک
I N S U R T E C H
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با گسترش دنیای توکن های غیر قابل معاوضه حاال چالش بزرگی در میان است؛ آیا 
می توان به بیمه کردن ان اف تی ها امید داشت؟ 

همیشه پای یک 
ریسک در میان است 

  از شرکت
 Bought By Many 

چه می دانید؟

حیوانات خانگی هم 
بیمه می شوند 

شــرکت Bought By Many یکــی از 
شناخته شده ترین شرکت های بریتانیایی 
اســت کــه خدمــات بیمــه ای مختــص 

حیوانات خانگی را ارائه می دهد.
ســال 2020 بــود کــه شــرکتی بــه اســم 
Bought By Many به عنوان اینشورتک 
برتر انتخاب شد و جوایزی دریافت کرد. 
این شرکت توانست در رتبه بندی فیفو، 
رتبــه ۴٫7 از ۵ را دریافت کنــد و در زمینه 
تجربه مشــتری هــم رتبــه ای بــاال را از آن 
خود کــرد، اما این اینشــورتک دقیقاً چه 

می کند؟
این روزها در کشــورهای غربی، نگهداری 
از ســگ و گربــه به عنــوان حیوانــات 
خانگی امــری کامــالً رایــج اســت. در این 
شــرایط، برخــورداری از پوشــش بیمه ای 
 برای آنها اهمیتی ویژه دارد. اینشــورتک
 Bought By Many یکی از شرکت های 
معتبــر در زمینه ارائــه خدمــات بیمه ای 
بــرای حیوانــات خانگــی اســت. ایــن 
شــرکت در ســال 201۹ به عنوان شــرکت 
مــورد اعتمــاد مشــتریان انتخــاب و 
معرفــی شــد. اعضــای ایــن اینشــورتک 
معتقدنــد مــدل مشــتری محوری آنهــا 
باعــث شــده تــا ایــن انــدازه در میــان 
مشتریان به محبوبیت دست پیدا کنند. 
ایــن اینشــورتک نخســتین بار در ســال 
2012 راه اندازی شــده و تاکنون توانســته 
در زمینــه پوشــش بیمــه ای صدهــا هزار 
ســگ و گربــه فعالیــت داشــته باشــد. 
به عــالوه توانســته محصوالت متنــوع و 
نوآورانه ای را برای حیوانــات خانگی ارائه 
دهد. البته این شــرکت فعالیت خود در 
زمینه بیمه حیوانات خانگی را به صورت 
ویژه از ســال 2017 آغاز کــرده و تا پیش از 
این صرفــاً بــه تأمیــن نیازهــای حیوانات 
خانگی می پرداخت، اما بعــد از توجه به 
درخواست مشتریان به این نتیجه رسید 
که یکی از عمده نیازهای حیوانات اهلی 

داشتن بیمه است! 

CASE  STUDYگزارشموردی

  ان اف تی یک سند 
مالکیت دیجیتال است 

یک دارایی
 بی همتا 

ان اف تی یک توکن غیر قابل معاوضه است. اگر چیزی 
قابل معاوضه باشــد، قطعــاً می تــوان آن را بــا چیزهای 
کامالً مشــابه تعویض کرد. برای نمونه، یک اســکناس 
20دالری قابل معاوضه اســت، اما یک تابلو از پیکاسو 

چنین نیست.
ان اف تی کدی کامپیوتری و شامل یک نشانی وب است 
که به چیزی در جهان اشاره می کند؛ چیزی که معموالً 
یک اثــر هنــری دیجیتــال اســت و در ســروری میزبانی 
می شود. عالوه بر این نشانی وب، ان اف تی توضیحاتی 
هم درباره چیزی که به آن اشاره می کند، در خود دارد.

اگــر کســی در آیپد خــودش چیزی بنویســد یا نقاشــی 

کنــد و فایل آن را روی ســروری ذخیره کند، آن شــخص 
می توانــد یــک ان اف تی برای اثــر هنری خودش بســازد 
و ایــن ان اف تــی را بفروشــد و بــه ایــن ترتیــب، مالکیت 
اثر هنــری اش را بــه روشــی کــه قابلیــت تأییــد دارد، به 
خریدار منتقل کند. ان اف تی ها را می شود از طریق یک 
دفترکل بالکچین ردیابی کرد و این امکان ردیابی نوعی 
زنجیره مالکیت عمومی و معتبر ایجاد می کند. مالک 
ان اف تی نیــز می تواند ان اف تی خــودش را در کیف  پول 
دیجیتالش ذخیره کند و حق دارد آن را به هر کسی که 

می خواهد، بفروشد.
یکــی از متداول تریــن بدفهمی هــا در مــورد ان اف تــی 

اينشورتک
I N S U R T E C H
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کسب وکار
B U S I N E S S

با سیستم یکپارچه 
می توان جلوی 

خسارات را گرفت 

اهمیت پذیرش 
مقوله هواشناسی 

در صنایع
 درســت اســت که فرهنــگ این 
موضوع شاید هنوز جا نیفتاده، 
ولی موضوع این است که انسان در زندگی 
روزمــره بــا هواشناســی ســروکار دارد. ما 
بیشتر این موضوع را در حوزه کشاورزی و 
بیمه دنبال می کنیم، امــا می تواند از این 
هم فراتــر بــرود. قطعاً یکــی از اهــداف ما 
همین است. در حمل ونقل زمینی، هوایی 
و مخصوصاً دریایی، هواشناسی می تواند 
بسیار مهم و مؤثر باشــد. در اقتصاد نیز 
همین طور؛ البته کشاورزی هم به نوعی در 

حوزه اقتصاد قرار می گیرد. 

در  هواشناســی  واقــع  در   
زمینه های مختلف اقتصادی، 
می تواند نقش داشته باشد. بخشی به 
تلفــات انســانی برمی گــردد که مــا روی 
مــوردی بــرای یــک مجموعــه خدمــات 
امــدادی کار می کنیــم. آنها نیــاز دارند 
بدانند که چه زمانی باید وضعیت خطر 
اعــالم کننــد، یــا در حالــت آماده بــاش 
باشــند. بــرای نیروهایــی کــه امــدادی 
هســتند، ثانیه و زمــان حیاتی اســت و 
اینکه از قبل آمادگی داشته باشند، در 
روند امدادرسانی بسیار کمک می کند. 

 ما به دنبال آن هستیم که یک 
سیستم یکپارچه در این حوزه 
داشته باشیم -حداقل داخل ایران- تا 
بتوانیم تمام این جوانب را، چه از منظر 
اقتصادی، چه از منظر انســانی در نظر 
بگیریــم. مثالً بــرای هالل  احمــر و بیمه 
یک سامانه ارائه می دهیم. فکر می کنم 
اگر این خدمــات یکپارچه عمــل کنند، 
مورد پذیرش بیشتری قرار بگیرد، ضمن 
اینکه استفاده و کاربرد آن هم راحت تر 

و بیشتر می شود.

POINT OF VIEWدیدگاه

گفت وگو با اعضای استارتاپ سمیتیو درباره ضرورت توجه به پیش بینی های هواشناسی 
در صنعت بیمه 

از نقش هواشناسی در 
سود و ضرر بیمه غافلیم

بهتراستازاسماستارتاپشماشروع
کنیمومعنایآنرابدانیم.

ســیدمهدیآلیعقوب: در نام ســمیتیو، S ابتــدای کلمه 
 Applicational ابتــدای کلمــه A هوشــمند( و( Smart
 Meteorology از کلمــه Meteo کاربــردی( اســت و(
)هواشناســی( گرفته شــده اســت. معنای کلی سمیتیو، 

هواشناسی کاربردی هوشمند است.

ســمیتیوچطورشــکلگرفت؟چــرابه
سراغمقولههواشناسیرفتید؟

آلیعقــوب: مــن کارشــناس ارشــد هواشناســی هســتم. 
تقریباً 12 ســال اســت کــه در زمینه هــای مرتبط با رشــته 

تحصیلی ام فعالیت می کنم. ســال 1۳۹۶ این اســتارتاپ 
را همراه دوســتان راه اندازی کردیم. هدف مــا در ابتدا این 
بود که بتوانیم به کشــاورزان ســرویس هواشناســی ارائه 
دهیــم. تصورمــان این بــود کــه ایــن پیش بینــی می تواند 
برای کشــاورز مفید باشــد و ما با این محصــول  اطالعات 
آب وهوای بد یا خطرناک را بــه او ارائه می دهیم. ولی بعد 

I N T E R V I E W

 هربخشخبریدرتلویزیونیککارشناسهواشناسیداردکهدربارهتودههایهوایگرموسردیکهواردکشورشدهوبخشهاییازآنراتحت
تأثیرقرارداده،توضیحمیدهندوبعدروینقشهاعالممیکنندکهچهشهرهاییآفتابیونیمهآفتابییابارانیهستند.شایدتصویربسیاریاز
ماازهواشناسیهمانکارشناستلویزیونیباشدکهمقابلیکنقشهبزرگسعیمیکندبهزبانیسادهدربارههوایفردابهمااطالعاتیارائه

بدهد،اماعلمهواشناسیگستردهترواثرگذارترازاینهاستکهضمیمهانتهایییکبخشخبریباشد.امروزدردنیا،خطوطهوایی،کشاورزان،
گردشگران،شرکتهایتولیدی،نیروگاهها،گروههایامدادونجاتوبسیاریازمراکزاستراتژیکبرایبرنامهریزیوفعالیتخودبهگزارشهای

دقیقوتخصصیهواشناسینیازدارند.گروه»سمیتیو«همتالشداردبرایایننیازکهبسیاریازبخشهاازجملهکشاورزیوبیمهازآن
غافلاند،محصولیتخصصیوکاربردیارائهدهد.سیدمهدیآلیعقوب،کارشناسارشدهواشناسیوبنیانگذارسمیتیواستکهبههمراه

همکارانش؛علیجزینی،دانشجویکارشناسیارشدمدیریتمنابعآبومهدیخیراندیش،متخصصحوزهآیتیدربارهایدهایکهدرسیمیتو
دنبالمیکنند،گفتندواینکهمقولههواشناسیتاچهاندازهمیتواندریسکهارادرزندگیامروزکاهشدهد.آنهااینروزهادرتالشاندمحصول

خودرابهصورتعمومیارائهدهند.

   عکس:  سهراب ادهمی




