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پیشگفتار مؤسسه
نگاهی اجمالی بر رئوس و راهبردهای »برنامة راهبردی صندوق بازنشســتگی کشوری« 
نشان می دهد که ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان از طریق توسعه و نظام مندسازی طیف 
متنوعی از خدمات و حمایت های معیشتی و رفاهی در دستور کار مدیریت عالی صندوق قرار 
گرفته است. بر این اساس، از اواخر سال 1398 تا کنون تالش های بسیاری در جهت ایجاد 
بســترهای مناسب برای توسعة گسترة خدماِت مدنظر بازنشستگان با جلب نظر و حمایت 
برخی ارائه دهندگان و عرضه کننــدگان خدمت و کاال در بدنة مدیریتی و اجرایی صندوق 
صورت گرفته که نمود عینی این تالش ها را می توان در سامانة درگاه خدمات الکترونیکی 

صندوق بازنشستگی کشوری )sabasrm.ir( مشاهده کرد. 
بدیهی اســت افزایش فراوانی، تنوع و گســترة خدمات، کاالها و نیز نیازهای متنوع 
جامعة هدف، بدون وجود بســتری از پیش مهیا شده و برخوردار از اصول و استانداردهایی 
مشــخص، روزبه روز بر پیچیدگی های فرآیندهای عملیاتی- اجرایی و مدیریتی این نوع 
خدمت رســانی خواهد افزود. امروزه، ظهور پلتفرم های هوشــمندی که بر بستر سکوهای 
نرم افزاری عرضه کنندگان، تقاضاکنندگان، نهادهای واسطه ای و خدمات دهندگان مالی را در 
قالب موجودیتی واحد و یکپارچه در می آورند، فرصتی استثنایی در جلوگیری از بروز مشکل 
پیش گفته در مسیر ارائة خدمات بیمه ای، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
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کشوری فراهم ساخته است. بستری که نه تنها محدودیت ارائة انواع خدمات و کاالها را از 
بین می  برد، بلکه امکان ویژه سازی خدمات و کاالها به طیف متنوعی از نیازهای ذینفعان 

هدف را نیز فراهم می آورد. 
کتاب حاضر از طرح پژوهشی با عنوان »تدوین مدل کسب وکار ارائة خدمات فرهنگی، 
اجتماعی و رفاهی به بازنشســتگان در قالــب پلتفرم و تبیین الزامــات و فرایند اجرایی 
فعالیت های نهادهای عرضه کنندة خدمت به صورت عمومی« برگرفته شــده است. هدف 
از این طرح تحلیل شکاف وضع موجود کسب وکار صندوق در حوزة ارائة خدمات فرهنگی 
و اجتماعی و معیشــتی به بازنشستگان با وضع مطلوب استقرار یک کسب وکار پلتفرمی و 
همچنین تدوین نقشــة راه رگوالتوری و توافق نامة ســطح خدمات- همراه با آیین نامه و 
استاندارد همکاری ارائه دهندگان کاال و خدمت با صندوق بازنشستگی کشوری- است که 

توسط شرکت سامانه های یکپارچة بزرگ فردا در سال 1399، اجرا شده است.
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مقدمه
در عصــر حاضر، با افزایــش تنوع و رقابت در محیط کســب وکار، وجه اشــتراک تمام 
موجودیت های اقتصادی، تالش برای رضایت مندی مشتریان )ذی نفعان( و استمرار حضور 
در عرصة رقابت است. میل به بقا و خدمت رسانی به ذی نفعان نهادی خدماتی- دولتی مانند 
صندوق بازنشستگی سرمنشأ اصلی پذیرش تغییرات است. گفتنی است ماهیت و مأموریت 
این صندوق از دیدگاه مدیرعامل مجموعه »حداکثرســازی رضایت ذی نفعان« است که 
اصلی ترین آن بازنشستگان معزز کشوری هستند. در چنین شرایطی که تحوالت درهم تنیدة 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و توسعه محرک های فناوری، الزام به پویایی را بیش ازپیش 
نشــان می دهد، توصیف جهت گیری های کالن در صندوق با عملکرد برتر و اقتصادهای 

توسعه یافته بیشتر احساس می شود.
به نظر می رسد تالطم های اقتصادی اخیر تلنگری برای یافتن مسیر جدیدی از مدل 
کســب وکار بود تا رضایت طرفین )صندوق و ذی نفعــان( برای ارائه خدمات بهتر و ایجاد 
رفاه در خانواده های بازنشستگان صورت بگیرد و تحمل فشارهای اقتصادی کاهش یابد. 
همچنیــن از بار فرایندهای پیچیده خدمت رســانی و ارتباط دهی میان ذی نفعان و بازوان 
اقتصادی صندوق کاســته می شــود. به منظور تحقق بهره وری باید فناوری و فرایندها و 
مدل های کسب وکار فعلی صندوق با اندیشه طرحی نو به بازتعریف مرزهای خود بپردازد. 
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هم افزایی ارائة محصوالت و خدمات متنوع در قالب خدمات بیمه ای و رفاهی، فرهنگی و 
اجتماعی و البته یکپارچه بر بستر سکوی نرم افزاری که توسط زیست بومی از ارائه دهندگان 
زیرســاخت های نرم افزاری خلق و به اشتراک گذاشته شــده اند، ماهیت خلق ارزش را به 
خدمات متعارف صندوق محدود نکرده و امکان ویژه سازی هرگونه خدمات را با هدف پاسخ 

به نیازهای متنوع و متفاوت ذی نفعان برای صندوق ایجاد کرده است.
در ســفر تحول دیجیتال پیش از داشتن نقشه راه، بسیار مهم است که بدانیم در کجا 
قرار گرفته ایم و به کجا می خواهیم برویم. این امر با سنجش سطح بلوغ دیجیتال صورت 
می گیرد که برای شناســایی نقطه شــروع و هدف این سفر بســیار کلیدی است. در این 
میان، باید با بررسی و مطالعه استاد باالدستی و راهبری، فلسفه وجودی صندوق در قالب 
آگاهی از منبع الهام، انگیزه ها، جایگاه، اســتراتژی، مأموریت، اهداف، ارزش پیشــنهادی، 
مدل کســب وکار را شناسایی می کند. این امر بسیار حیاتی است که پیش از آغاز چیستی 
و چگونگی، به چرایی های صندوق بپردازیم و فلســفه وجودی این نهاد را به درستی درک 
کنیم. در این سند، به تبیین نقشه راه تحول دیجیتال صندوق بازنشستگی کشوری مبتنی 

بر چشم انداز اقتصاد پلتفرمی پرداخته شده است.



فاز اول:
تبیین وضع موجود

اولین گام برای برنامه ریزی در یک سازمان تحلیل وضعیت موجود است. درحقیقت درک 
شرایط محیطی جاری سازمان، نقش مهمی در تصمیم گیری و ترسیم آینده دارد. ما هر روز 
با موقعیت ها و شــرایطی روبه رو می شویم که نیازمند آینده نگری هستند؛ بنابراین شناخت 

توانایی سازمان ها در تصمیم گیری بهینه می تواند بسیار مؤثر باشد. 

ساختار صندوق های بازنشستگی در ایران و نظارت بر آن ها
نظام بازنشســتگی جایگاه ویژه ای در مقررات اســتخدامی بخــش خصوصی و دولتی 
تمام کشــورهای دنیا دارد. صندوق های بازنشستگی نیز به منزلة یکی از حساس ترین و 
پیچیده ترین نهادهای مالی مدرن در دنیای امروز شناخته شده اند. این. صندوق ها بخشی 
از نظام تأمین اجتماعی هســتند که این نظام نیز بخشی از نظام رفاه اجتماعی است که 
هدف آن ها این اســت که معیشــت و زندگانی و کرامت انسان ها را در سن بازنشستگی 
تأمین و حفظ کنند. دو صندوق بیمه ای بزرگ شــامل صندوق تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشســتگی کشــوری به همراه تعدادی صندوق اختصاصی یا صنفی )نیروهای مسلح، 
مخابرات، صداوســیما، وزارت نفت، حمل و نقل، فوالد، بانک مرکزی، بانک ها، مس و...( 
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متولی امور بازنشستگی در کشور هستند. در این میان، صندوق بازنشستگی کشوری بعد 
از تأمین اجتماعی دومین نهاد بیمه ای کشــور است که بیش از 11 درصد بیمه شدگان را 
شامل می شود. این صندوق مختص کارکنان رسمی دولت است و رسالت قانونی در قبال 
بازنشستگی مشترکان دارد که البته به مرور زمان و بنا به ضرورت ها و نیازهای این دست 
از بیمه شدگان وظایفی برای آن تعریف شده است. ساختار سازمانی صندوق بازنشستگی 
به موجب حکم ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مانند سایر صندوق های 
بیمه ای در ایران اســت. این صندوق متشــکل از چهار رکن هیئت امنــا، هیئت مدیره، 
مدیرعامل و هیئت ناظر اســت، اما فارغ از مبحث معرفی صندوق بازنشســتگی معضل 
فضای این صندوق ها که مدیران آن ها را بر آن داشــته است تا برای رفع آن اقدام کنند، 

به طور خالصه در چند بند به شرح زیر آمده است.
استقالل نداشتن صندوق های بازنشستگی  -

صندوق های بازنشستگی صندوق های مالی و مستقلی نیستند و برای تأمین هزینه های 
خود به دولت وابسته اند.

نبود نهاد مالی متمرکزی به منزله مقام ناظر صندوق های بازنشستگی  -
با وجود افزایش تعداد صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر، مقام ناظر یکپارچه ای 
بــرای آن ها وجود ندارد که به صورتی متمرکز بــه نظارت بر آن ها بپردازد. با توجه به 
ریســک های موجود در بازار سرمایه و فضای کســب وکار در ایران ضرورت بازنگری 
و تدوین قوانین نظارتی جدی تر برای صندوق ها اجتناب ناپذیر اســت؛ چراکه اکنون با 
توجه به نبود نهادی ناظر، صندوق ها به هیچ یک از معیارهای شفافیت در گزارش دهی 
ملزم نیســتند؛ از این رو باید به ذی نفعان خود گزارش دهند و اطالعات آن ها را برای 

عموم منتشر کنند.
کمبود منابع صندوق های بازنشستگی در کشور  -

 با وجه به این بند، جریان های نقدی ورودی و خروجی آن ها متعادل نیست. صندوق ها 
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برای تأمین مالی پرداختی های خود به طور گسترده به بودجه دولتی نیازمند هستند.
نبود اکچوئری مناسب  -

اکچوئرها افرادی حرفه ای هســتند که تبعات ریســک های مالی را تجزیه و تحلیل 
می کنند. اکچوئری حرفه ای اســت که از سوی نهادهای حرفه ای )مانند انجمن های 
اکچوئری( معتبر نظارت می شــوند. نخستین گام در برخورد با معضالت صندوق های 
بازنشستگی، اندازه گیری شدت بحران و افشای منابع آن است که از وظایف اکچوئرها 
به شــمار می آید. ارزیابی های اکچوئری، دورنمای امیدبخشی از وضعیت صندوق ها 
را نویــد نمی دهد؛ هرچند به دلیل افشــانکردن ارزش روز دارایی های صندوق ها، این 
گزارش ها شــفافیت الزم را ندارند. براساس شواهد، دولت با چالش جدی برای جبران 
کســری های صندوق ها مواجه است که این چالش ها جدی تر هم شده اند. شوک های 
مقرراتی و اقتصاد کالن بر عملکرد صندوق ها تأثیرات مستقیمی دارد. برخی شوک های 
ناشی از قوانین و مقررات بازنشستگی که وابسته به دولت ها و افراد تغییر می کنند، از 
عوامل مؤثر در عملکرد صندوق ها در ایران به شــمار می آیند. بی شک بررسی آثار و 
پیامدهای ناشی از شوک های مقرراتی و مصوبات حوزه سیاست مانند موارد زیر عامل 
اصلی و کلیدی در شــکل گیری و تشدید شرایط کنونی است که برای نمونه می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
iمصوبات بازنشستگی پیش از موعد  -

افزایش ِ ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغالن که مبنای 
محاسبه مستمری است.

پراکندگی جغرافیایی گسترده در سطح کشور  -
سازمان بازنشستگی کشور قشر وسیعی را در سراسر کشور تحت پوشش دارد و شعب 
صندوق بازنشستگی تنها در مراکز استان واقع شده است؛ از این رو با توجه به نیازهای 
متفاوت این عزیزان از یک سو و در طرف مقابل به روزرسانی نکردن فرایند ارائه خدمات 
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بر بستر خدمات الکترونیک سبب شده است تا برای دریافت خدمات زحمت طی مسیر 
برای بازنشستگان طاقت فرسا شود. همچنین میزان رضایت از ارائه خدمات این صندوق 
کاهش یافته اســت؛ بنابراین فراهم کردن بســتری که بتواند تمام خدمات و نیازهای 
بازنشســتگان و ذی نفعان را در آن به صورت الکترونیکی برآورده کند، از اولویت های 
صندوق است. درنهایت اینکه با توجه به محوریت تحول دیجیتال در این پروژه می توان 
گفت در حال حاضر یکی از معضالت فعلی صندوق های بازنشستگی کشور این است 
که ورود فناوری های جدید و ایجاد بســترهای نوین در قالب اکوسیستم صندوق های 
بازنشستگی دیجیتال، با تعاریف اســتاندارد تحول دیجیتال در این صندوق ها هم سو 
نیســت. همچنین به دلیل نبود فرهنگ سازمانی و ساختار مدیریتی منطبق بر تحول 
دیجیتال نمی توان ســناریوی حال حاضر کســب وکار صندوق های بازنشســتگی را 

اکوسیستمی دیجیتالی دانست.

بررسی وضع موجود استراتژی ها، مأموریت ها و چشم اندازها
یکی از نقاط قوت صندوق بازنشســتگی کشوری وجود مؤسسة پژوهشی صباست که ید 
طوالیی در پژوهش و تدوین چشم انداز و استراتژی دارد که به تازگی نیز تمام اسناد باالدستی 
صندوق را بازنگری و به روزرسانی کرده است. همچنین مستندی با عنوان »برنامه راهبردی 
صندوق بازنشســتگی« در این راســتا تهیه شده اســت، اما باید دانست که بازنگری این 
مستندها براساس تفکر تحول دیجیتال الزامی است؛ چراکه تبدیل چشم انداز به مجموعه ای 
از اهداف و ابتکارات متمرکز، نقطه شــروع کلیدی برای اجرای تحول دیجیتال محسوب 
می شود. براساس مستندات موجود تعاریف زیر برای چشم انداز، مأموریت و ارزش صندوق 

بازنشستگی شناسایی شده اند.
-  چشم انداز

 صندوقی پایدار، خودکفا، توســعه یافته، عدالت محور، پیشــرو در پاسخ گویی شفاف، 
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هوشمند و بهنگام.
مأموریت صندوق بازنشستگی  -

 حداکثرسازی رضایت ذی نفعان از طریق پایداری اقتصادی، سودآوری و اطمینان بخشی 
برای آینده.
-  ارزش ها

کرامت شــرکای اجتماعی، اصالت محاســبات اقتصــادی و ممنوعیت مالحظات 
غیراقتصادی، عدالت در دسترســی به فرصت ها و شفافیت، رعایت قوانین بیمه های 
اجتماعی مشــارکت. در این زمان به دلیل ظهور فناوری های نوین، باورهای ســنتی 
کســب وکار به شکلی اساسی دگرگون شده است. سازمان ها برای اینکه از دور رقابت 
حذف نشــوند، چاره ای جــز همگامی با تغییرات ندارنــد. فناوری های تحول آفرین، 
تحول دیجیتال کسب وکار را رقم زده اند که این تحول به منزلة مفهومی وارد ادبیات 
کسب وکار شده است، اما می دانیم تحول دیجیتال هنوز در معنا به یک اجماع نرسیده 
است.ii با این حال شاید براساس تعریف می توان گفت که تحول دیجیتال، اکتساب و 
استقرار فناوری های دیجیتال است به گونه ای که محصوالت و فرایندهای کسب وکار، 
کانال هــای فروش یا زنجیــره ارزش و به بیانی مدل های کســب وکار بازطراحی و 

دگرگون می شوند.1

1. هس و همکاران، 2016
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شکل 1. نقشة راه تحول دیجیتال

چشم انداز فناوری 
اطالعات سازمان

استراتژی
و کسب و کار

نقشه ارزش 
دیجیتال

شکاف
قابلیت

نقشه راه
تحول دیجیتال

استراتژی 
دیجیتال

 IT  مدل قابلیت
سازمان

تحول دیجیتال

در تهیــة نقشــة راه دیجیتال، تبدیل چشــم انداز به مجموعه اهــداف، راهبردها و 
برنامه های عملیاتی، نقطة شــروع کلیدی اجرای تحول دیجیتال اســت. چشم انداز باید 
بعضی از حوزه های اصلی ســفر تحول دیجیتال را مشخص کند. بهبود تجربة مشتری، 
افزایش عملکرد عملیاتی، تغییر و انطباق مدل کســب وکار از جمله ویژگی های آن است. 
تحول دیجیتال موفق از سطح ارشد سازمان آغاز می شود. در این میان، تنها مدیر اجرایی 
ارشد چشم اندازی تأثیرگذار ایجاد کرده و آن را در کل سازمان منعکس می کند. افراد نیز 
در سطوح میانی و عملیاتی سازمان این چشم انداز را به واقعیت تبدیل می کنند.1 هدف از 
بیان پاراگراف آخر این اســت که هرچند چشم انداز، مأموریت و ارزش های تعریف شده و 
مستندات موجود فعلی صندوق به روزرسانی شده اند و با مفاهیم تحول دیجیتال هم راستا 
هســتند، آنچه بیش از همه در موفقیت آن تأثیرگذار است، نحوة بازتاب این سه مهم در 

سازمان از سوی مدیران ارشد و اجرایی است.
1. نوری، 1398
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بررسی تطبیقی آثار تحول دیجیتال بر استراتژی ها و مدل کسب وکار 
در دنیا

در ادامه ، به منظور بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر مدل کسب وکار و بهره وری سازمان دو 
iii.مثال ذکر شده است

بانک دانســک بزرگ ترین بانک دانمارک و یکی از پیشروترین ارائه دهندگان خدمات 
به حوزة اســتراتژیک محسوب می شــود که فعالیت خود را به منظور استفاده حداکثری از 
فناوری های نوظهور آغاز کرده است. در این میان، تنوع نیازهای مشتریان به قدری افزایش 
یافته که بانک ها نمی توانند با روش های قبلی به رفع آن ها بپردازند. برخی از اقدامات بانک 

دانسک که در برنامه های استراتژیک این سازمان معرفی شده است، بدین شرح است:
رویکرد موبایل محور  -

نفوذ گوشی های هوشمند به زندگی روزانه مشتریان، سبب شده است تا بانک دانسک 
از این قابلیت استفاده کند تا ارتباط نزدیک تری با مشتریان داشته باشد و خدمات خود 
را تســهیل کند. یکی از نوآوری های این بانک، ارائه قابلیت اسکن قبض ها با گوشی 
موبایل و پرداخت آن ها با یک کلیک اســت. همچنین استفاده از موبایل این امکان را 
برای مشــتریان فراهم می آورد تا در هر لحظه و مکان با مشاوران مالی خود در بانک 

ارتباط داشته باشند و سؤاالت خود را با آنان در میان بگذارند.
توجه به بانکداری شخصی  -

استفاده از ابزارهای مدیریت خدمات مالی شخصی به مشتریان اجازه می دهد تا کنترل 
بهتری بر اموال خود داشته باشند. همچنین بانک ها به کمک این بستر می توانند خدمات 

مشاوره ای دقیق تری با توجه به رویکردهای مالی مشتریانشان ارائه کنند.
توانمندسازی سالمندان به کمک قابلیت های دیجیتال  -

با توجه به ویژگی های دموگرافیک مشــتریان بانک دانسک، این بانک از قابلیت های 
موبایل و وب استفاده می کند تا خدماتی با تمرکز بر نیازها و توانمندی های سالمندان 
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ارائه دهد. تمرکز این ســرویس ارائه اطالعات ضروری و پرکاربرد برای سالمندان با 
توجه به ویژگی های ظاهری مورد نیاز آن هاست.

مثال دوم درباره تأثیر تغییر در نگرش و ســپس اســتراتژی یک سازمان است. بنا بر 
گزارش مکینزی موفقیت یک ســازمان در ســفر دیجیتال، نتیجه ترکیب خوشایندی از 
راهکارهای محســوس جلب رضایت ذی نفعان و ترکیب آن با داده های واقعی دریافتی از 
یکایک مخاطبان این سازمان هاست. راهکارهای چابک در ایجاد رضایت و تجربه خوشایند 
نقش بسزایی ایفا می کنند؛ به این نحو که سازمان با ارائه کمینه محصول/ خدمت پذیرفتنی 

می تواند در تعامل با ذی نفعان گوناگون به تجربه بهینه شده نائل آید.
نمونه ای از درک نادرســت نیاز مخاطب، اســتراتژی یکی از بانک هــای نام برده در 
گزارش مکینزی است که برای جلب نظر قشر جوان، به کمک ارائة ثبت حساب از طریق 
حساب های شبکه اجتماعی آن ها بود. مدیران این بانک تصور غلطی از نسل جوان داشتند و 
تالش های آن ها برای بهبود تجربة مشتریان، به نقطه ضعفی از نگاه این دسته از مخاطبان 
تبدیل شــده بود. مدیران به این موضوع توجه نداشــتند که نسل جوان و تحصیل کرده، 
بیشتر از دیگر قشرها به امنیت حساب هایشان توجه دارند و اتصال این دو حساب موجب 
دغدغه های امنیتی برای آن ها خواهد شد؛ از این رو ایجاد تجربه جذاب به شناخت دقیق تر 

و حساب شده تر ذی نفعان سازمان های بانکی نیازمند است.

کانال های ارتباطی فعلی صندوق بازنشستگی با بازنشستگان
شبکه های اجتماعی )Social Media( مانند اینستاگرام  -

تلفـن و مرکـز تمـاس که به تازگـی زیرسـاخت های آن بازنگری شـده و 24 سـاعته   -
پاسخ گوست و هم زمان 120 خط ورودی دارد.

صفحات وب  -
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برنامة کاربردی1  -
رادیو صبا که اخبار و برنامه های اجتماعی را به صورت پادکست به اشتراک می گذارد.  -

پیامک )SMS( که باالترین بازدهی را در کانال ارتباطی برای اطالع رسانی ها داشته است.  -

فهرست خدمات فعلی صندوق
براســاس مستندات موجود در آرشیو صندوق، وب ســایت سازمان و مصاحبه های عمیق 
صورت گرفته با افراد مهم و تأثیرگذار در ســازمان، دســته بندی زیر برای خدماتی که به 
بازنشستگان ارائه می شود، به دست آمد. درمجموع این خدمات به دو دسته بیمه ای، رفاهی 

و فرهنگی تقسیم شده اند.

1- خدمات بیمه ای و حقوقی
بیمة تکمیلی  -

استعالم پرداخت بیمة عمر  -
بیمة عمر و حادثه  -

حقوق بازنشستگان خارج از کشور  -
حقوق  -

دریافت فیش حقوقی  -
دریافت حکم حقوق  -

گواهی کسر از حقوق  -
به منظور رفاه حال بازنشســتگان و وظیفه بگیــران گرامی و کاهش مراجعة حضوری 
آنان به صندوق بازنشســتگی کشوری، ذی حسابان دستگاه های دولتی و نیز تحقق دولت 
الکترونیکی، صندوق بازنشســتگی کشــوری، خدمات مربوط به ثبت درخواست و صدور 

1. Mobile Application 
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گواهی/ ضمانت کســر از حقوق را به صــورت الکترونیکی انجــام می دهد. پس از ثبت 
درخواســت و بررسی آن، همة فرایندهای اداری )تأییدشــدن یا نشدن درخواست، ارسال 
گواهی برای متقاضی و اصالت ســنجی گواهی به وسیله بانک( از طریق پیامک به شماره 
همراه متقاضی ارسال خواهد شــد. گواهی صادرشده از طریق پست به نشانی متقاضیان 

محترم فرستاده می شود.

2- خدمات رفاهی و فرهنگی
تسهیالت مالی

وام ازدواج  -
وام ضروری  -

تسهیالت خرید سهام  -

الف( صندوق واسطه گری مالی یکم
 در اردیبهشت ماه سال 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری 
اسالمی ایران، تصمیم گرفت باقی مانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات 
ایران و شرکت های بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کند. این واگذاری به کمک ایجاد 
صندوق ســرمایه گذاری به نام »صندوق واسطه گری مالی یکم )E.T.F(« به افراد حقیقی 
صورت گرفت. این صندوق برای کاهش خطر ورود به بازار سرمایه در نظر گرفته شده است؛ 
از این رو استفاده از آن توسط سهامداران خرد که اطالعات تخصصی از وضعیت کالن بازار 
سرمایه ندارند، سودمند است. در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری با ارائة تسهیالتی 
به میزان 10 میلیون ریال به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری، امکان مشارکت و خرید 
ســهام از صندوق واسطه گری مالی یکم و بهره مندی آنان از ظرفیت های موجود در بازار 
سرمایه را فراهم کرده است. باید توجه داشت که تسهیالت صندوق به صورت قرض الحسنه 
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به متقاضیان پرداخت شــد و بازپرداخت آن در 12 قسط ماهانه از حقوق آنان کسر خواهد 
شد. درمجموع 69,582 نفر از بازنشستگان کشوری از تسهیالت صندوق برای خرید سهام 
استفاده کرده اند که درصورت عرضة مجدد سهام ETF دولت و در نظر گرفتن تسهیالتی 

برای خرید آن، مراتب به آگاهی بازنشستگان و وظیفه بگیران ارجمند خواهد رسید.

ب( سهام مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشســتگی کشــوری در خردادماه 1399 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله یا 
ETF را به نام »صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری« زیر نظر هلدینگ 

تأسیس کرد. کارکرد این قبیل صندوق های سرمایه گذاری این است که افراد به جای خرید 
مستقیم ســهام در بازار بورس که بی خطر نیست، ســهام صندوق را خریداری می کنند. 
صندوق نیز با به کارگیری خبرگان بازار سرمایه که مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار 
هســتند، سبد متنوعی از سودآورترین سهم ها را خریداری می کند. سودی که از این سهام 
به دست می آید، سبب افزایش قیمت سهام صندوق می شود؛ درنتیجه بدون سهامداران و 
 درگیری با ریسک های بازار بورس، به سود می رسند. خرید سهام صندوق مدیریت ثروت 
صندوق بازنشستگی کشوری هیچ محدودیتی ندارد و بازدهی آن به شکل روزانه از طریق 

سازمان بورس اوراق بهادار اعالم می شود.
اگرچه خرید ســهام صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری برای عموم 
مردم آزاد اســت، این صندوق تصمیم گرفت تسهیالتی را به منظور خرید سهام خود برای 
بازنشســتگان و وظیفه بگیران تحت پوشــش فراهم آورد. بر این اساس در تیرماه 1399 
برای هریک از بازنشســتگان و وظیفه بگیران، 1 میلیون تومان تســهیالت خرید سهام 
صندوق مدیریت ثروت تعلق گرفت که درمجموع حدود 97 هزار نفر از بازنشستگان از این 
تســهیالت استفاده کردند. گفتنی است بازپرداخت تسهیالت در اقساط 12 ماهه از حقوق 

این افراد کسر خواهد شد.
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خدمات طرح یاری  -3
تسهیالت خرید از فروشگاه رفاه  -
تخفیف محصوالت کفش ملی  -
تخفیف فروشگاه افق کوروش  -

تخفیف محصوالت لبنیات پگاه  -
تسهیالت بیمه ملت  -

تخفیف گروه هتل های ایرانگردی - جهانگردی  -
خرید اقساطی محصوالت ایرانی  -

حمایت از پایان نامه های دانشجویی فرزندان بازنشستگان حمپاد  -

4- خدمات رفاهی
استفاده از اماکن ورزشی و اقامتی مطابق با محل سکونت  -

خانه های امید  -
کارت منزلت  -

در ادامة پژوهش، به منظور شناخت جامعة هدف این پروژه و مدیریت صحیح خدمات 
و نیازمندی های آنان به تهیة ماتریس ذی نفعان پرداخته ایم که اطالعات آن از جلســات 

مصاحبه و مطالعة مستندات موجود به دست آمده است.

ماتریس ذی نفعان
حضور ذی نفعان مختلف با عالیق گوناگون و انتظارات متفاوت از جمله مسائلی است که 
در ایــن پروژه به مدیریت صحیح بــرای جلوگیری از چالش های آتی نیاز دارد. از آنجا که 
برآورده کردن همة انتظارهای ذی نفعان عماًل امکان پذیر نیست، باید اولویت بندی ذی نفعان 
با توجه به قدرت تأثیرگذاری و سطح عالقه صورت بگیرد. هر پروژه ای ذی نفعانی خواهد 
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داشت که می توانند به شکلی مثبت یا منفی بر پروژه اثرگذار باشند. در این میان، ذی نفعان 
دیگر ممکن اســت اثر مهمی بر پروژه و نتایــج مورد انتظار آن بگذارند. تحلیل ذی نفعان 
کمک می کند تا ذی نفعان مهم در هر ناحیه شناسایی شوند و همچنین مشخص شود که 
هریک از آن ها به چه اطالعاتی نیاز دارند، با چه شیوه ای به آن ها اطالع رسانی شود و چه 

زمانی باید این اطالعات به دست آن ها برسد.

نمای کلی فرایندهای مدیریت ذی نفعان
شناسایی ذی نفعان  -

برنامه ریزی مدیریت ذی نفعان  -
مدیریت تعامل ذی نفعان  -
کنترل تعامل ذی نفعان  -

پرسش هایی به منظور ارزیابی اهمیت ذی نفعان
نفوذ ذی نفعان چه میزان است؟  -

ذی نفعان دارای نفوذ و قدرت بیشتر یا کمتر در کدام حوزه ها هستند و چه مسئولیتی   -
دارند؟

آیا آن ها حق قانونی دارند؟  -
آیا آن ها مانع ما هستند؟  -

آیا آن ها پیش از این ذی نفعان ما بوده اند؟  -
مشارکت/ وضعیت آن ها چگونه بوده است؟  -

ما چه مسئولیتی در قبال این ذی نفعان داریم؟  -
سهام هریک از ذی نفعان چه میزان است؟  -
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پرسش هایی برای کمک به توسعه استراتژی تعامل با ذی نفعان
نیاز ذی نفعان چیست؟  -

رضایت ذی نفعان در چیست؟  -
-  مسائل بلندمدت/ نگرانی ذی نفعان چیست؟

اقدامات کاهش دهندة نگرانی ذی نفعان چیست؟  -
نتیجة برد/ برد برای ما/ کسب وکار/ پروژه ما و ذی نفعان چیست؟  -

پرسش هایی دربارة میزان انگیزة هریک از ذی نفعان
انتظارات ذی نفعان چیست؟  -

ذی نفعان به چه چیزی عالقه دارند؟  -
نگرانی های ذی نفعان چیست؟  -

مدل های دسته بندی ذی نفعان
شبکة قدرت: رغبت ذی نفعان را براساس سطح اختیار آن ها )قدرت( و سطح عالقة   -

آن ها )رغبت( به نتایج پروژه گروه بندی می کند.
شبکة قدرت: تأثیر ذی نفعان را براساس سطح اختیار آن ها )قدرت( و سطح درگیری   -

فعال )تأثیر( در پروژه، گروه بندی می کند.
شبکة تأثیر: ضربه ذی نفعان را براســاس درگیری فعال آن ها )تأثیر( در پروژه   -
و توانایــی آن ها در اثرگذاری بر تغییرات در برنامه ریزی و اجرای پروژه )ضربه( 
گروه بندی می کند. مدل برجســتگی، کالس ذی نفعان را براساس قدرت آن ها 
)توانایــی تحمیل خواســته ها(، فوریت )نیاز به توجه بالفاصله( و مشــروعیت 

)درگیری آن ها مناسب است( تشریح می کند.
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شکل 2. مدل انتخابی ماتریس ذی نفعان در این پروژه

در این پروژه پس از شناســایی ذی نفعان از مدل شبکة قدرت/ رغبت استفاده شده 
و ذی نفعان را براساس سطح اختیار آن ها )قدرت( و سطح عالقة آن ها )رغبت( به نتایج 
پروژه گروه بندی کرده ایم. درمجموع هشت گروه ذی نفعان در راستای پروژه از جلسات 
مصاحبات عمیق و مطالعات ســندهای موجود شناسایی شدند که در جدول 1 به آن ها 

اشاره شده است.

راضی نگهشان دارید
)در تصمیم گیری ها شرکت داده شوند(

به دقت مدیریتشان کنید
)ذینفعان کلیدی(

مانیتورشان کنید
)مراقبتشان کنید(

مطلع نگه شان دارید

H D

B

E

G

C

A

F

قدرت

باال

پایین

پایین عالقهباال
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جدول 2. قدرت/ رغبت
زیاد

ت
در

ق
 →

شورای نظارت

 بازنشستگان
 هیئت مدیرة

دولت

کارکنان
 شرکت های زیرمجموعة

 سرویس دهندگان
شاغالن کسورپرداز

کم  عالقه
→

زیاد

جدول 1. ذی نفعان

هدف از همکاری نحوة تماس
اثرگذاری

 
مسئولیت

 
نقش

 
اولویت

 
ذی نفع

 
ردیف

پایش و دریافت  
نظرات مطلع کردن تلفن/ ارسال 

پیامک
مراجعه به 

سایت
ایمیل/ ارسال 

نامه
مالقات
حضوری

* *   * * زیاد اجراکننده تیم پروژه 2 کارکنان 1

* * * * * زیاد  ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 1 بازنشستگان 2

 * *  * متوسط  ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 2 شاغالن کسورپرداز 3

* * * * * * زیاد ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 1 سرویس دهندگان
)خارج از مجموعة صندوق( 4

*    * زیاد  ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 2 شرکت های زیرمجموعه 5

 *    * کم نظارت و کمیتة راهبردی حاکمیت و نظارت 0 هیئت مدیره 6

 *    * کم ناظر بر عملکرد صندوق در این پروژه حاکمیت و نظارت 0 شورای نظارت 7

 *   * متوسط  ناظر بر عملکرد صندوق در این پروژه حاکمیت و نظارت 0 دولت 8
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جدول 1. ذی نفعان

هدف از همکاری نحوة تماس
اثرگذاری

 
مسئولیت

 
نقش

 
اولویت

 
ذی نفع

 
ردیف

پایش و دریافت  
نظرات مطلع کردن تلفن/ ارسال 

پیامک
مراجعه به 

سایت
ایمیل/ ارسال 

نامه
مالقات
حضوری

* *   * * زیاد اجراکننده تیم پروژه 2 کارکنان 1

* * * * * زیاد  ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 1 بازنشستگان 2

 * *  * متوسط  ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 2 شاغالن کسورپرداز 3

* * * * * * زیاد ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 1 سرویس دهندگان
)خارج از مجموعة صندوق( 4

*    * زیاد  ارائة دیدگاه ها و انتظارات بهره برداران 2 شرکت های زیرمجموعه 5

 *    * کم نظارت و کمیتة راهبردی حاکمیت و نظارت 0 هیئت مدیره 6

 *    * کم ناظر بر عملکرد صندوق در این پروژه حاکمیت و نظارت 0 شورای نظارت 7

 *   * متوسط  ناظر بر عملکرد صندوق در این پروژه حاکمیت و نظارت 0 دولت 8

نتیجه گیری
براساس ماتریس ذی نفعان تهیه شده و بازخوردهایی که از جلسات مصاحبة عمیق با افراد 
مختلف کلیدی به دست آمده است، اولویت انجام این پروژه بازنشسته های معزز هستند؛ 
بنابراین از این پس تمرکز تنها بر این دســته از ذی نفعان است و سایر ذی نفعان در 

حوزة کاری این پروژه قرار نمی گیرند.
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اصول طراحی مدل عملیاتی

جدول 3. اصول طراحی مدل عملیاتی

سنجش سطح بلوغ دیجیتال
در ســفر به مکان های ناشناخته، همیشه خطراتی مانند سرگردانی در مسیر، اتمام منابع و 
تحلیل قوا پیش از رســیدن به مقصد و انحراف از مســیر اصلی وجود دارد که همة آن ها 
می توانند مانع رسیدن مسافر به مقصد )اثربخشی( شوند یا هزینة رسیدن به مقصد را چند 
برابر کنند )کارایی(. تهیة نقشة  راه و داشتن ابزاری که در هر زمان موقعیت مسافر را روی 
نقشه نشان دهد، به مسافر کمک می کند تا با شناسایی این ریسک ها و آگاهی مناسب از 

مبدأ، مقصد و مسیر، سفری مطمئن و لذت بخش را تجربه کند.

صندوق بازنشســتگی پروژه ای تعریف نخواهد کرد که ارزش و منافع حاصل از آن به صورت 
کامل تبیین و شفاف نشده باشد.

صندوق بازنشســتگی پروژه ای تعریف نخواهد کرد که براساس وضعیت موجود مبتنی بر ابزار 
سنجش بلوغ دیجیتال، یک گام به عقب یا بدون درنظر گرفتن واقعیت های موجود باشد.

صندوق بازنشستگی براساس بازخوردها، طی سفر تحول دیجیتال، نقشه راه خود را بازبینی می نماید.
صندوق بازنشســتگی از تعریف پروژه های نقشــه راه پرهیز و کانال هــای ارتباطی مؤثری با 
واحدهای صندوق ایجاد می نماید تا هر فرد به خوبی بتواند منافع تغییرات و جایگاه خود و واحد 

سازمانی اش را در پروژه های نقشه راه مشاهد نماید.
 صندوق بازنشســتگی برای مدیریت پروژه  های نقشه راه از متدولوژی و رویکرد مدیریت طرح 

)Program Mannagment( استفاده می نماید.

صندوق بازنشســتگی در پروژه  های نقشه راه می بایســت در خودکارسازی انجام سناریوهای 
کسب وکاری و چابک سازی در سطوح مختلف )تیم، سازمان، نوآوری، عملیات( توجه نماید.

صندوق بازنشستگی در زمان بندی پروژ ه های نقشه راه به اقدامات زودبازده که عامل انگیزشی 
برای ادامه تحول دیجیتال است، اولویت می دهد.
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مدل های بلوغ به دالیل زیر ضامن موفقیت پروژه های تحول هستند:
کمک به تدوین نقشة راهی خوانا، شفاف و اجرایی برای سفر تحول دیجیتال  -

ایجاد هم راستایی و درک مشترک از اهداف و مقصد سفر تحول دیجیتال  -
ارزیابی میزان پیشرفت و سنجش میزان فاصله تا مقصد سفر تحول دیجیتال  -

نگاه همه جانبه به سازمان
برای ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان های مختلف مدل های گوناگونی ارائه داده اند، از جمله 
مکینزی، TM Forum و دیلیوت که از مشهورترین ها در این حوزه هستند. در ادامه از مدل 
ارزیابی بلوغ TM Forum استفاده کرده ایم که ظرفیت های دیجیتال سازمان ها را در قالب 
5 بعد از ابعاد کاماًل صریح مطرح در کسب وکار ارزیابی کرده است تا دیدگاهی جامع از بلوغ 
دیجیتال در سراسر سازمان ایجاد کند. این ابعاد به ترتیب عبارت اند از: مشتریان، استراتژی، 

تکنولوژی، فرایندهای عملیاتی و سازمان و فرهنگ سازمانی.
پرسش هایی که به منظور سنجش میزان آمادگی سازمان برای تحول مطرح شده، در 

5 بعد زیر خالصه شده است.
شکل 4. ابعاد سنجش بلوغ دیجیتال

عملیات

فرهنگ 
و سازمان ابعاد 

سنجش بلوغ 
دیجیتال

تکنولوژی

مشتری

استراتژی
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هر بعد دارای زیربعد و در هر زیربعد نیز دارای معیارهایی برای اندازه گیری است که در 
ادامه به این ابعاد اشاره می شود.

ابعاد بلوغ دیجیتال

جدول 4. ابعاد بلوغ دیجیتال

 

مشتریاستراتژیتکنولوژیعملیاتفرهنگ و سازمان

تعامل
و مشارکت 

مشتری
فرهنگ

تجربه
مشتری

رهبری
و حاکمیت

بینش و رفتار 
مشتری

طراحی سازمانی 
و مدیریت 
استعدادها

اعتماد و ادراک 
مشتری

توانمندسازی 
نیروی انسانی

مدیریت چابک 
تغییرات

مدیریت 
خودکار منابع

مدیریت
یکپارچه 
خدمات

مدیریت
فرآیند هوشمند 

و تطبیق پذیر

خودکارسازی 
استاندارها
و حاکمیت

برنامه های 
کاربردی 

اشیای متصل

تحلیل داده ها

حاکمیت ارائه

شبکه

امنیت

معماری 
تکنولوژی

مدیریت برند

مدیریت 
زیست بوم

تأمین مالی
و سرمایه گذاری

پرتفوی، 
ایده پردازی
و نوآوری

مدیریت 
ذینفعان

مدیریت 
استراتژیک
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سطوح بلوغ دیجیتال
درک بلوغ فعلی مجموعه ای از دغدغه های مهم هر ســازمان اســت. بدون داشتن دانش 
کافی از بلوغ فرایند، عملکردها، فناوری و... تصمیم گیری ها به درستی اجرا نمی شوند. بلوغ 
سازمانی مقیاس ســازمانی از آمادگی و توانایی سازمان است که از طریق افراد، فرایندها، 
 داده هــا و فناوری های موجود در آن بیان می شــود. در ادامه بر مبنای مدل بلوغ دیجیتال

TM Forum به مدلی 5 مرحله ای از بلوغ ســازمان ها رســیده ایم. درواقع این 5 دسته، 5 

مرحله از فرایند رســیدن به یک ســازمان بالغ است. زمانی  که قابلیت های همکاری یک 
سازمان بیشتر می شود، ارزش های سازمانی نیز افزایش می یابد.

سازمان مبتدی
این سازمان ناآگاه و از آینده کاری و کسب کاری بی خبر است. مقاومت مدیران نیز در این 
مقطع از کار فراوان است. بر ارزش های سازمان کار کمی صورت گرفته است، اما توانایی های 
بالقوه بسیاری وجود دارد. در این مرحله اقدامات ارزشی در حال بحث هستند تا در کسب وکار 

سازمان وارد شوند.

سازمان مسافر
در این مرحله، سازمان ها بیشتر وقت خود را برای تحقیق، درک همکاری و مشارکت پیشرو 
و چگونگی تأثیر آن بر کســب وکار می گذارند. معمواًل سازمان ها در این مرحله به مواردی 
مثل این فکر می کنند که بهتر است چه کاری را برای نمو همکاری انجام دهند و چگونه 
مشــکالت تجارت را حل کنند. همچنین آن ها به آرایش تیم ها و چگونگی کمک آن به 
سازمان فکر می کنند. در این مرحله سازمان ارزش همکاری و سودی را که بر کسب وکار 
دارد درک می کند. تیم ها نیز تشکیل می شوند و برخی از مسائل اثبات می شود. افراد نیز از 

نتایج هیجان زده می شوند.
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سازمان مجری
در این مرحله، یک ســازمان راهبردی کاماًل تعریف شــده دارد و آماده اســت که مسیر، 
چشــم انداز، اهداف، تیم ها و نقش هایی را که مشخصاً تعریف شده اند، به اشتراک بگذارد. 
ســازمان در این مرحله یک گام دیگر به درک ارزش همکاری و مشارکت پیشرو نزدیک 

شده است. استراتژی شرکت نیز مشخص و آمادة اجراست.

سازمان مترقی
در این مرحله ســازمان درگیر فرایندهای اجرایی است. همچنین دربارة همه چیز تحقیق و 
بررســی شده است. تیم ها نیز شــکل گرفته و ویژن و اهداف به اشتراک گذاشته شده اند. 
مقیاس های موفقیت در نظر گرفته شده ، ریسک ها ارزیابی شده اند و نقشة راه و استراتژی 
توســعه یافته است. سازمان به دنبال توســعة برنامة اهداف است تا با نوآوری به پیشرفت 
توانایی ها دست یابد. سازمان در این مرحله، چیزهای بسیاری را می آموزد. بازخوردها برای 

سازمان اهمیت دارد و به صورت مداوم جمع آوری می شوند.

سازمان مقدم )پیشرو(
سازمان مقدم به درک درستی از کارهایی که باید و کارهایی که نباید انجام شود، رسیده است. 
همچنین رهبری فکری است که به شکلی منظم بحث های مربوط به صنعت را در این زمینه 
هدایت می کند. همیشه پیشرفت، بهبودی، به روزرسانی، تغییر و فناوری های جدید، اعضای 
جدید، رهبران جدید و راه های جدید در این مسیر وجود دارد. در یک سازمان مقدم مشخص 
اســت که چه  چیز کارآمد است و چه چیزی کارآمد نیست و این سازمان خود را با همه این 
مسائل پیشرو وفق می دهد. در این مرحله سازمان بیشتر ارزش های کسب وکار را از مشارکت 
پیشرو، به محض حل مشکالت و رسیدن به موفقیت درک می کند. در این میان، ناکارآمدی ها 

iv.حذف می شود و سازمان می تواند با تغییرات و رفتار جدید و بازخورد کارمندان سازگار شود
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Tm Forum شکل 5. سطوح بلوغ سازمانی براساس مدل

پرسش های سنجش بلوغ دیجیتال
همان طور که پیش از این نیز مطرح شد، پرسش های سنجش سطح بلوغ دیجیتال در 5 بعد 
و 26 زیربعد طراحی شدند. پس از آن نیز پرسش های مناسب با حیطة کاری میان کارکنان 

دپارتمان های مختلف توزیع و نتیجة آن جمع آوری شد که به شرح زیر است:

فرهنگ، نیروی انسانی و سازمان
)Culture, People & Organization(

تعریف و توسعة فرهنگ سازمانی با فرایندهای حاکمیتی و نیروی انسانی به منظور پشتیبانی از 
پیشرفت در مسیر بلوغ دیجیتال و انعطاف پذیری در راستای تحقق اهداف رشد و نوآوری است.

وضعیت موجود در فرهنگ، نیروی انسانی و سازمان
توسعة رویه های درون بخشی و نه سراسری برای رشد بلوغ دیجیتال آغاز شده است.  -

کارکنان درک آرمان های تحول دیجیتال را آغاز کرده اند، اما هنوز برای دستیابی   -
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به آن ها توانمند نشده اند.
کارکنان درک ارزش های جاری سـاز استراتژی دیجیتال را آغاز کرده اند و آن ها را   -

به ندرت در ارتباطات و عملیات اعمال می کنند.
بذر تمرکز بر سازمان دیجیتال کاشته شده است؛ بنابراین نوآوری و ریسک پذیری   -

در حال ظهور بوده و یادگیری حداقلی از موفقیت ها و شکست ها وجود دارد.
رهبران، درک استراتژی دیجیتال را آغاز کرده اند، اما برای احساس تغییرات بزرگ   -

)Disruption( یا پاسخ به آن ها با مشکل مواجه هستند.
تعریف حاکمیت به منظور تحقق تحول دیجیتال آغاز شده، اما هنوز توسط سازمان   -

درک نشده است.
تعریـف حاکمیـت به منظور تحقق اسـتراتژی تحول دیجیتال آغاز شـده اسـت و   -

تصمیم گیری ها هنوز به صورت سلسله مراتبی انجام می شوند.
رهبری در حال ورود به فرایند بلوغ دیجیتال است، اما تمرکز همچنان بر مدیریت   -

صورت می گیرد.
سازمان، یادگیری شناسایی و جذب مهارت های تحقق استراتژی تحول دیجیتال   -

را آغاز کرده است.
سـازمان در زمـان نیاز به مهارت های جدید، نسـبت به آمـوزش کارکنان و جذب   -

مجموعه مهارت های جدید به صورت واکنشی )Reactive( عمل می کند.
سـازمان در حال آشنایی با مفهوم سـازمان های یادگیرنده است؛ بنابراین می تواند   -

خود را در این مسیر آماده کند.
بعضی پلتفرم های دیجیتال وجود دارند که البته به خوبی سازمان دهی نشده اند؛ از   -

این رو تسهیل مدیریت دانش برای کارکنان آسان نیست.
بعضی دارایی ها روی پلتفرم های دیجیتال در دسترس هستند.  -

کارکنان برای کار از راه دور )Remote( و دسترسی به محتواهای کاری از چندین   -
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دستگاه با چالش هایی مواجه هستند.
سرمایه گذاری اولیه در راستای توسعة توانمندی کارکنان در تحقق تحول دیجیتال   -

و رشد بلوغ سازمانی صورت گرفته است.

اعتماد و ادراک مشتری
)Customer Trust & Perception(

یعنی تمرکز بر سطح باالی اعتماد مشتری به سازمان برای ارائة استانداردهای مورد انتظار 
دربارة کیفیت، دقت، امنیت و مسئولیت حفظ حریم شخصی مشتریان.

وضعیت موجود اعتماد و ادراک مشتری
فـراداده یـا Metadata هـر مشـتری به صـورت آفالیـن ذخیره و پردازش شـده   -
 اسـت. محتوا نیز بر این اسـاس به کمک کانال های دیجیتال ازپیش تعیین شـده
)Pre-Defined(، بدون درخواست افراد )Pushing( برای آن ها ارسال می شود.

پروفایل ها، مبتنی بر اطالعات واردشدة اولیه، روی پرتال ها وجود دارند و می توانند   -
به پروفایل های دیگر مانند رسانه های اجتماعی مرتبط می شوند.

شخصی سازی روی پرتال های وب و موبایل، محدود به تغییر عکس و متن است.  -
بین 20 تا 40 درصد از تعامالت مشتری در کانال های دیجیتال هدایت می شوند.  -

چشم انداز تجربة دیجیتال مشتری و شاخص های کلیدی و اصلی مشتری تعریف   -
شده و این دو عامل، آرمان )Goal( همة واحدهای کسب و کاری سازمان شده اند.

تخصیص بودجه یا سرمایه گذاری در اقدامات دیجیتال برنامه ریزی شده، اما هنوز   -
مصوب نشده است.

20 تـا 40 درصـد از کارهـای تکراری در سـازمان کاهش یافتـه و اولین اقدامات   -
دیجیتال نیز برنامه ریزی و آغاز شده اند.
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پرتفوی خدمات، کاتالوگی پیچیده از سرویس های عمدتاً سنتی و تعدادی سرویس   -
 )Manual Configuration( دیجیتال اسـت که پیکربندی آن به صورت دسـتی

انجام می شود.
پرتفـوی خدمات ارائه شـده به مشـتریان بر نیـاز دیجیتال بخـش )Segment( و   -

کاهش زمان ارائه به بازار )Time To Market( مبتنی است.
توسـعة ورود یکپارچـة اطالعـات در کانال هـا آغاز شـده و اطالعات واردشـده در   -

کانال ها با یکدیگر قدری سازگار شده اند. میزان تکرار اطالعات نیز پایین است.
اشـتراک گذاری پروفایل های استانداردسازی شـدة مشـتری در سـازمان آغاز شده   -

است. احتمال وجود داده های قدیمی )Stale Entry( نیز کم است.
فرایندها و خط مشی های پاسخ گویی استاندارد به درخواست های خدمت مشتریان   -
در برخـی واحدهـای مسـئول به خوبـی تدویـن شـده و مسـئولیت ها و حاکمیت 
 Agile( تعاملی و بین سـازمانی همراه با فرایندهای مورد توافق برای رفع سـریع

Resolution( مشکالت مشتری استقرار یافته اند.

فرایندها، خط مشـی ها و قالب های مشـترک به اشـتراک گذاری بینش مشتری، در   -
تمام واحدهای کسب و کاری در حال تعریف شدن است.

بیـن 20 تـا 40 درصـد از کانال های دیجیتال و غیردیجیتال بـرای ایجاد پروفایل   -
مشتری استفاده می شود.

کمتر از 20 درصد کانال های دیجیتال و غیردیجیتال برای ایجاد پروفایل گروهی   -
مشتریان به کار می رود.

فرایندها، نیروی انسـانی و خط مشی های مدیریت اثربخش کانال های رسانه های   -
اجتماعی به منظور کسب اطالعات و بینش معنادار و عملیاتی نسبت به مشتری در 

حال تدوین و توسعه هستند.
نرخ تکمیل بین 20 تا 40 درصد است. نظرسنجی )Survey( غالباً تنها از طریق   -
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یک کانال انجام می شود.
از دیدگاه 20 تا 40 درصد مشتریان، استفاده از کانال های دیجیتال سازمان آسان است.  -

40 تا 60 درصد مشتریان به بیانیة حفظ حریم خصوصی سازمان اعتماد دارند.  -
40 تا 60 درصد مشـتریان برای نگهداری اطالعاتشان به صورت امن، به سازمان   -

اعتماد می کنند.
طبقه بندی اعتماد مشتریان و شیوة تأثیرگذاری بر انواع آن، اصولی کلیدی  هستند   -

که در سازمان درک شده است.

)Strategy( استراتژی
چگونگی تحول و عملیات کسب و کاری در راستای افزایش مزیت رقابتی به کمک اقدامات 

دیجیتال است که در استراتژی کسب و کاری کالن نهادینه شده است.

وضعیت موجود استراتژی
شـاخص های وفاداری برای کانال های دیجیتال به صورت موردی )Ad-Hoc( و   -

مجزا )In Silos(، در بعضی مواقع استفاده می شوند.
فرایندی غیررسمی برای جمع آوری بینش مشتری به برند دیجیتال سازمان وجود   -

دارد، اما معمواًل در نتیجة این بینش اقدامی صورت نمی گیرد.
برنامة شـفاف و تعریف شـده ای برای ایجاد اسـتراتژی اکوسیستم دیجیتالی وجود   -

ندارد، اما سازمان تدوین آن را آغاز کرده است.
مالک نقش هماهنگ کننده را به صورت محدود برای ادارة اکوسیستم دیجیتال با   -

دیگران به اشتراک می گذارد.
ردیف بودجة مشخصی برای تحول دیجیتال وجود دارد، اما تناسبی با برنامه های   -

فعلی در این حوزه نیست.
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سـرمایه گذاری در تحول دیجیتال تنها در یک بعد )عموماً فناوری و سیسـتم های   -
اطالعاتی( انجام شده است.

سـنجه های بازگشت سرمایه )ROI( تنها برای سـال آتی و از زاویة مالی در حال   -
تعریف شدن هستند.

مسیرهای موردی )Ad-Hoc( ارائة بازخورد میان سرمایه گذاری های گذشته، فعلی   -
و آینده در تحول دیجیتال وجود دارد.

آگاهی سـازمان از تحول دیجیتال در حال افزایش اسـت؛ به همین دلیل بررسـی   -
مدل های جدید مالی و سرمایه گذاری را آغاز کرده است.

فرصت های رشـد مبتنی بر دیجیتال شناسایی شده اند، اما منابعی برای انجام این   -
کار به صورت رسمی اختصاص نیافته است.

 )In Silos( چارچوب های غیررسمی برای تعریف پرتفوی دیجیتال به صورت مجزا  -
وجود دارد.

سازمان، تحقیقات و یادگیری دربارة فناوری های جدید و پیشرو را به صورت مجزا   -
)In Silos( آغاز کرده است.

ساختارها و فرایندهایی غیررسمی برای نوآوری دیجیتال مجزا )In Silos( هستند.  -
اقدامات استراتژیک محدودی برای شناسایی و تصدیق ذی نفعان کلیدی، به خوبی   -
تعریـف شـده اند. ذی نفعـان به منظـور افزایش میـزان موفقیت در ایجـاد تعامل و 

مشارکت، به صورت واکنشی )Reactively( بخش بندی شده اند.
تعامل و مشارکت در ذی نفعان از طریق ارتباطات بهبودیافته بر مبنای مسئولیت،   -

به صورت محدود و تا اندازه ای با مدیریت ریسک ترغیب می شود.
استراتژی دیجیتال شفافی وجود ندارد، اما سازمان اقدام به تدوین آن کرده است.  -

اسـتراتژی دیجیتـال بـه کمتـر از 20 درصـد از سـازمان و شـرکای اکوسیسـتم   -
اطالع رسانی شده است.
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نقشة  راه دیجیتال هنوز تدوین نشده است. با وجود این اقدامات به صورت منسجم   -
تحلیل شده و وابستگی های اقدامات متقابل تعریف شده اند.

گزارش هـای اسـتاندارد ایجاد شـده اند و به صورت فعال توسـط رهبـری اجرایی   -
استفاده می شوند.

اقدامات استراتژیکی به منظور شناسایی و تصدیق ذی نفعان کلیدی، به خوبی تعریف   -
شده اند. بخش بندی ذی نفعان به منظور بهبود دستاوردهای استراتژیک، به صورت 

تکرارشونده )Iterative( انجام می شود.

)Technology( تکنولوژی
پشتوانة موفقیت استراتژی دیجیتال با کمک به ایجاد، پردازش، ذخیره سازی، حفظ امنیت و 

تبادل داده برای پاسخ به نیازهای مشتریان با هزینه و سربار پایین صورت می گیرد.

وضعیت موجود تکنولوژی
20 تا 40 درصد از پروژه های دیجیتال در توسعة فرانت اند )Front-End(، مبتنی   -

بر چارچوب هستند.
20 تا 40 درصد پروژه های دیجیتال، به شیوة سریع )پیکربندی و توسعة کوچک(   -

یا بسیار سریع )تنها پیکربندی( انجام می شوند.
20 تا 40 درصد از برنامه های کاربردی دیجیتال، در ابزار APM توصیف شده اند.  -

 Front( راهنماهای تقریبی معماری دیجیتال برای پشـتیبانی از توسـعة فرانت اند  -
End( و بک اند )Back End( وجود دارند.

زیرسـاخت و برنامه هـای کاربردی، موضوعـات مجزایـی در پروژه های دیجیتال   -
هستند. استانداردها نیز تا حد امکان در پروژه های دیجیتال استفاده می شوند.

شیوة منبع باز )Open Source( در برنامه های کاربردی دیجیتال جدید، جایگزینی   -
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برای راهکارهای آماده در بازار )Commercial Off-The-Shelf( اسـت. سطح 
اول استانداردها مثل API های استاندارد، در نیازمندی ها لحاظ می شوند.

اقدامـات اختصاصـی برای مستندسـازی و مدیریت داده های حسـاس، براسـاس   -
درس آموخته های تعداد کمی از پروژه های دیجیتال مرتبط آغاز شده است. ره گیری 

و پایش داده نیز عمدتاً به صورت دستی انجام می شود.
20 تـا 40 درصـد پروژه هـای دیجیتـال، از متدولوژی رسـمی برای جمـع آوری و   -

پردازش سریع داده های بزرگ استفاده می کنند.

)Operations( عملیات
اجــرا و تکامل فرایندها با بهره گیری از تکنولوژی های دیجیتال به منظور هدایت مدیریت 

استراتژیک و ارتقای کارایی و اثربخشی کسب وکار.

وضعیت موجود عملیات
مدل های عملیاتی دیجیتال، با سـاختار حاکمیتی تغییـرات دیجیتال در واحدهای   -
سازمان، به صورت باز تعریف شده اند )Loosely Defined(. نقش ها و مسئولیت ها 

نیز به صورت محدود شناسایی شده اند و مسیرهای ارجاع رسمی نیز وجود ندارند.
سـازمان بـرای بیان بعضی از نیازمندی های کسـب وکار در قالـب تغییرات فنی   -

مشکل دارد.
نیازمندی هـای عملیاتـی دیجیتال تا حدی به صورت سـازگار برنامه ریزی شـده و   -

تیم های اجرا بعضی عادت های چابک را در خود دارند.
فرایندهای مدیریت چرخة عمر به صورت دیجیتالی، برای بعضی دارایی ها و منابع   -
محقق شده اند، اما پاسخ گو )Responsive( نیست و یکپارچگی به صورت سازگار 

بررسی نمی شود.
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 Assisted( شناسـایی دارایی هـای کلیـدی و منابـع مرتبـط به صـورت خـودکار  -
Automation( انجام نمی شود، بلکه بخشی از دیجیتالی کردن اطالعات به صورت 

دستی صورت می گیرد.
 )Semi-Automated( پایش محدود دارایی های کلیدی با ره گیری نیمه خودکار  -

انجام می شود.
دامنة محدودی از ممیزی ها برای بیشـتر دارایی های دیجیتال، به صورت خودکار   -

صورت می گیرد.
ابزارهای جامعی، بیشتر ارتباطات و لینک چرخة عمر، میان دارایی ها و منابع کلیدی   -

را مطابق با قوانین کسب و کاری کلیدی، هماهنگ و مدیریت می کنند.
سـازوکارهای دیجیتال اسـتاندارد و سـاده  به صورت واکنشـی )Reactive(، برای   -
ایجاد هم راستایی و نگاشت )Mapping( میان کسب وکار و مدل عملیاتی، بدون 

وجود هیچ معیاری استفاده می شوند.
طراحـی خدمـات دیجیتـال به صـورت درون واحـدی )Functional(، بدون هیچ   -

رویکرد استانداردی در ارائة خدمت و تکرارپذیری محدود مدیریت می شود.
بخشی از فرایندهای عملیاتی دیجیتال در بعضی از زمینه های دیجیتال به صورت   -

واکنشی )Reactively( و بدون تحقیقات کاربرمحور، استانداردسازی شده اند.
فرصت هـای زودهنگام )Early( اما موردی )Ad-Hoc( با اجرای مداخلة خودکار   -

)Zero-Touch Intervention( محقق شده اند.
سازوکاری برای ایجاد هماهنگی )Orchestration( محدود دیجیتال، با یکپارچگی   -

مدیریت شده در جریان های کاری دیجیتال وجود ندارد.
برای برخی از خدمات داخلی کاتالوگ وجود دارد.  -

مـدل رویکـرد و فرایندهایی بـا نقش های محـدود، بعضی کنترل های واکنشـی  - 
)Reactive( و ارتباطات غیررسمی در حال شکل گیری  هستند.
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اسـکریپت های دسـتورالعمل- محور محـدود، برای ایجـاد قابلیت تضمین برخی   -
مشکالت مدیریت کیفیت به صورت واکنشی )Reactive( با معیارهای غیراستاندارد 

و پایش مبتنی بر اصالح )Remediation(، به صورت محدود وجود دارند.
از برخی تکنولوژی های شناختی )Cognitive Technologies( برای واکنش به   -
 )Problem( و مشکل )Incident( در مدیریت رخداد )Basic( فرایندهای ابتدایی

به صورت استراتژیک استفاده می شود.
وضعیت مشارکت تعریف شده ای با حوزه های شناسایی شده به صورت شفاف، برای   -

تعامل باز و معیارهای اکتشافی به منظور مدیریت مشارکت وجود دارد.
تیم های محدودی برای مدیریت کیفیت تحلیل و بینش وجود دارند.  -

سـازمان برای گردآوری، هم بسـتگی و تحلیل برخی داده ها در زمان مورد انتظار   -
به منظور مدیریت کسـب وکار، مدیریت فنی و مدیریت عملیات با مشـکل مواجه 
است، اما توانسته در مواردی مطابق با زمان تعیین شده به صورت موفق عمل کند.

خودکارسـازی محدود برای مدیریت جریان داده )Streaming Data( در بعضی   -
منابع دیجیتال اعمال شـده و بخشـی از حاکمیت داده نیز استانداردسازی و ایجاد 

شده است.
بعضی از تیم های کسـب و کاری و فنی، به کمک ابزارهای دیجیتال به داده کاوی،   -

تحلیل و یافتن بینش بعضی از داده ها، به صورت نسبتاً محدود پرداخته اند.
سازمان به منظور یادگیری و مدل سازی بعضی از داده های کلیدی، در حال اجرای   -

قوانین کسب وکاری و الگوریتم های پایه است.
سازمان توانمندی های بهره گیری از داده برای کشف روندهای کلیدی دیجیتال در   -
زمان واقعی )Real Time( را اجر نکرده است. توانمندی تحلیل علل نیز در زمان 

واقعی )Real Time( وجود ندارد.
سازمان در حال اجرای استفاده از داده به منظور مدیریت رویدادهای دیجیتال آینده   -
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 Somewhat Real( و پشتیبانی از طراحی فرایندهای رویداد در زمان نسبتاً واقعی
Time( است، اما این توانمندی بسیار محدود است.

سـازمان به منظور بهینه سـازی فعال )Actively( بعضی از فرایندها و جریان های   -
کاری دیجیتال، در حال اعمال اصول یادگیری است.

فرایندهـای زیربنایـی به منظور ایجـاد تجربة محدود تعامل و مشـارکت دیجیتال   -
و آگاهی محدود از سـفر کاربر، با هم راسـتایی نسـبی با به  روش های راهنماهای 

طراحی، کشف، تعریف و تدوین می شوند.
یکپارچگـی و اجرای مدیریت شـده، امـا ابتدایی فرایندهای دیجیتال که ریشـه در   -
به روش ها دارد، با شفافیت متوسط در بیشتر بخش های جریان های کاری وجود دارد.
سازمان تعاریف و اجراهای محدود، اما بهتری از کنترل ها، خط مشی های عملیاتی   -
و دسـتورالعمل های دیجیتال دارد. هم راسـتایی با استراتژی نیز به صورت واکنشی 

)Reactive( است.
سـازمان در حـال اعمـال راهنماهای کلیدی حاکمیت دیجیتال و پذیرش بیشـتر   -

استانداردهای دیجیتال است.
سـازمان بعضی فعالیت هـای ابتدایی عملکردهای دیجیتال و مدیریت ریسـک را   -
به صـورت خـودکار انجام می دهد. ارجاعات با ماتریس مسـئولیت ها که به صورت 

درون واحدی تعریف شده است، هم راستا هستند.
سـازمان به منظـور پاسـخ بـه نیازمندی هـای ابتدایـی تطابـق، بعضـی رویه ها و   -
اسـتانداردهای عمومـی و خصوصی را در سـطح تاکتیکـی و در اغلب بخش های 

سازمان یکپارچه می کند.
رابط دیجیتالی محدودی برای پشتیبانی از نیازمندی های حقوقی، مقرراتی و تطابق   -
براساس تقاضا، با سازوکار بازبینی وجود دارد که تنها بخشی از آن شکل گرفته است.
از خودکارسـازی محـدود، به منظـور پشـتیبانی ابتدایـی از ایجـاد هم راسـتایی   -
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میـان کسـب وکار و تکنولـوژی، بـر مبنـای بخشـی از یـک معمـاری دیجیتـال 
استانداردسازی شده، در گسترة اکوسیستم استفاده می شود.



فاز دوم:
تبیین وضعیت مطلوب

تحول دیجیتال به معنای اسـتفاده تزئینی و مدگرایانه از فناوری نوین نیسـت، بلکه زمانی 
می توان مدعی تحول دیجیتالی شـد که این فناوری ها، مدل های کسـب وکار، تجربه های 
ذی نفعان )مانند مشـتریان و کارکنان در سـطح سـازمانی و شـهروندان در سـطح ملی( و 
فرایندهـای عملیاتی ما را به نحو مطلوبی زیرورو کرده باشـند نقـش فناوری اطالعات در 
برخی صنایع از جمله مخابرات و بانکداری دیگر تنها پشتیبانی کنندة کسب وکار نیست، بلکه 
افزون بر آن، رویکرد IT As A Business نیز مطرح شده که در آن ها فناوری اطالعات 
عماًل بخشی از کسب وکار است. بر این اساس با بررسی بیشتر این نتیجه به دست آمد که 
در این گونه صنایع، بیشتر شرکت ها و سازمان های بزرگ جهان در حال تدوین طرح تحول 
دیجیتال هستند تا بتوانند سازمان خود را دیجیتال کنند. سازمان دیجیتال سازمانی است که 
بتواند کسـب و کارهای جدید یا کسب وکارهای موجود را به شکلی کاماًل متفاوت ارائه کند. 

v.بستر ایجاد هر دو تفاوت نیز فناوری های نوظهور دیجیتالی هستند
بررســی های وضع موجود صندوق بازنشستگی کشــوری نشان می دهد که صندوق 
در برخــی ابعاد قابلیت ها و توانمندی های خوبی دارد که باید هدایت شــود تا از آن ها در 
راســتای مأموریت صندوق به بهترین شکل استفاده شود، اما در برخی ابعاد نیز، صندوق 
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باید از ابتدای ایجاد آن بعد، به شکل گیری تفکری جدید در صندوق برای تعریف ابزارهای 
جدید خدمت رسانی به ذی نفعان و بازنشستگان عزیز اقدام کند؛ البته از نقاط قوت صندوق 
بازنشســتگی که در جلسات مصاحبه عمیق به آن دست یافتیم، این است که تفکر تحول 
دیجیتال در بدنة مدیریتی به خوبی درک شده است و کافی است با یک تیم اجرایی قوی 
این تفکر را از مغز مدیران ارشــد به بازوی کارکنان صف منتقل کنیم تا بهترین خروجی 
ممکن به دست بیاید و پس از آن شاهد رضایت بیش ازپیش ذی نفعان در دریافت خدمات 

از صندوق باشیم.
دغدغــه اصلی مدیران که می توان آن را نقطــة مطلوب این پژوهش در نظر گرفت، 
تغییر شیوة خدمت رسانی به ذی نفعان در بخش خدمات بیمه ای و خدمات رفاهی با توجه 
به پراکندگی این عزیزان در سراسر کشــور و نقاط دورافتاده است. همچنین رفع نگرانی 
ذی نفعان به ویژه بازنشستگان عزیز از بابت دسترسی نداشتن یا نبود دانش کافی از ابزارهای 
نوین خدمت رســانی با این شــیوة تغییر از دیگر دغدغه ها اصلی مدیران است. در این فاز 
سعی می شــود با توجه به مشکالت و نقاطی بهبودپذیر در وضع موجود روشی بیان شود 
که عالوه بر رفع دغدغة مدیران ارشــد، کیفیت خدمت رسانی به بازنشستگان عزیز نیز به 
باالترین سطح ممکن خود برسد؛ بنابراین در ابتدا در 5 بعد که سنجش بلوغ صورت گرفته، 
درصدی به منزلة پیشرفت در آن سطح با توجه به توان صندوق تعریف شده است. پس از آن 
مدل کسب وکار جدید بیان شده که این امر برای دستیابی به موارد زیر صورت گرفته است: 
رفع نیازهای ذی نفعان و حل مشکل اصلی آنان )کاهش مراجعه و زمان انتظار برای دریافت 
خدمــت از صندوق و هم زمانی آن با دریافت تنوعی از خدمات بیمه ای و رفاهی با کیفیت 
باال برای افزایش رضایت مندی بازنشستگان و همچنین کاهش هزینه های ناشی از ارائة 
خدمت به بازنشســتگان در سراسر کشور( استفاده از توان بخش خصوصی و نیروی جوان 
برای ارائة خدمت های نوین به بازنشستگان و افزایش درآمد صندوق در مدل کسب و کاری 

جدید؛ بنابراین با توجه به اطالعات به دست آمده وضع مطلوب می تواند به شرح زیر باشد:
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فرهنگ، نیروی انسانی و سازمان
)Culture, People & Organization(

تعریف و توسعة فرهنگ سازمانی با فرایندهای حاکمیتی و نیروی انسانی به منظور پشتیبانی 
از پیشرفت در مسیر بلوغ دیجیتال و انعطاف پذیری در راستای تحقق اهداف رشد و نوآوری.

وضعیت مطلوب در فرهنگ، نیروی انسانی و سازمان
در وضعیت مطلوب، تالش  برای توسـعة رویه های رشـد بلوغ دیجیتال کمتر از 3   -

سال صورت بگیرد.
رهبری سازمان به صورت ماهانه استراتژی دیجیتال را به کارکنان اطالع   دهد و در   -

این میان، سازوکار بازخورد رسمی طراحی  شود.
تصویر کالنی از آرمان های تحول دیجیتال برای کارکنان ایجاد شود تا آن ها برای   -

دستیابی به این آرمان ها تا حدی توانمند شوند.
کارکنان برای درک ارزش های جاری ساز استراتژی دیجیتال تالش کرده و گاهی   -

آن ها را در ارتباطات و عملیات اعمال کنند.
تمرکـز در دیجیتـال ریشـه دوانده اسـت؛ بنابرایـن در بعضی نوآوری هـا، پذیرش   -

ریسک های محاسبه شده و یادگیری از موفقیت ها و شکست ها وجود دارد.
رهبـران اسـتراتژی دیجیتـال را درک می کننـد؛ بنابرایـن بـه درک تغییـرات بـزرگ   -
)Disruption( می پردازند، اما در پاسخ دهی سرعت الزم را ندارند و باید آن را ایجاد کنند.
تعریف نقش ها و مسـئولیت های دیجیتال در حال شـفاف تر شـدن است؛ بنابراین   -

پاسخ گویی در سازمان در حال رشد است.
حاکمیت به منظور تحقق تحول دیجیتال در حال تعریف است؛ از این رو سازمان در   -

حال درک بهتر آن است.
حاکمیت به منظور تحقق اسـتراتژی تحول دیجیتال تا حدی تعریف شـده اسـت.   -
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تصمیم گیری ها نیز کمتر به صورت سلسله مراتبی انجام می شوند.
اثرگذاری رهبری در فرایند بلوغ دیجیتال بیشتر شده است، اما تمرکز همچنان بر   -

مدیریت صورت می گیرد.
20 تا 30 درصد واحدها، از بیانیة مأموریت و اهداف هم راستا با استراتژی دیجیتال   -

سازمان پیروی می کنند.
سازمان با شیوة مشارکت باز بیشتر آشنا شده است؛ بنابراین درک بهتری از آن دارد   -

و آن را به کار می گیرد.
سازمان برنامة آموزشی مهارت های دیجیتال را ایجاد کرده و برنامه ای برای جذب   -

مجموعه مهارت های دیجیتال تدوین کرده است.
سازمان هنگام نیازمندی به مهارت های جدید، به کارکنان پیشنهاد آموزش می دهد   -

و گاهی مجموعه مهارت های جدید را جذب می کند.
سازمان در حال پذیرش مفهوم سازمان های یادگیرنده است؛ از این رو بر چالش های   -

موجود در این مسیر کار می کند.
تجهیزات دیجیتال برای تسـهیل اثربخشـی بیشـتر کارکنان در دسترس است و   -

برنامه ریزی هایی نیز در این باره انجام شده است.
به منظور آغاز تسهیل مدیریت دانش، پلتفرم های دیجیتال برای کارکنان در گسترة   -

سازمان وجود دارد.
دارایی ها به صورت  کلی بر پلتفرم های دیجیتال در دسترس قرار بگیرد و تالش های   -

اولیه ای برای سازمان دهی برای دسترسی راحت تر به آن ها انجام شود.
همکاری از راه دور )Remote( و دسترسی به محتواهای کاری بیش ازپیش مدنظر   -

قرار بگیرد.
بعضی سـرمایه گذاری ها در راسـتای توسـعة توانمندی کارکنان در تحقق تحول   -

دیجیتال و رشد بلوغ سازمانی انجام شده است که باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد.
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اعتماد و ادراک مشتری
)Customer Trust & Perception(

تمرکز بر سطح باالی اعتماد مشتری به سازمان به منظور ارائة استانداردهای مورد انتظار در 
ارتباط با کیفیت، دقت، امنیت و مسئولیت حفظ حریم شخصی مشتریان.

وضعیت مطلوب اعتماد و ادراک مشتری
ضـروری اسـت تاریخچة دیجیتال مشـتری، به منظور حصول اطمینـان از تعامل   -
شخصی سازی شـده و متناسـب با وی، در گسـترة سـازمان و در تمام کانال های 

ارتباطی ایجاد شود.
فراداده یا Metadata هر مشـتری ذخیره و پردازش شـود؛ بر این اسـاس محتوا،   -
از طریـق کانال هـای دیجیتالی که مشـتری از پیـش انتخاب کرده اسـت، بدون 

درخواست افراد )Pushing( برای آن ها ارسال می شود.
اطالعـات اولیة واردشـده برای مشـتریان جدیـد در کانال دیجیتـال اول، دریافت   -
 )Pre-Defined( و پس از ثبت نام، در کانال های ازپیش تعریف شـدة )Capture(

.)Propagate( دیگر منتشر می شود
 Video( شخصی سـازی روی پرتال هـای وب و موبایـل، شـامل ضبـط فیلـم  -
Capture( و لینک هـای ثابـت )Static Links( بـه پروفایل هـای شـبکه های 

اجتماعی است.
شـیوة دسترسـی واحد در تمام کانال ها و همچنین تاریخچة ازپیش انتخاب شـده   -
)Pre-Selected( توسـط مشـتری در تعامالتـی فراهـم شـود که شـخص ثالث 

)Third Party( نیز مشارکت دارد.
تا 60 درصد از تعامالت مشتری در کانال های دیجیتال هدایت شود.  -

راهنماهای تجربة دیجیتال دربارة اقداماتی که باید به گونه ای متفاوت انجام شوند،   -
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درک شده و در سطح واحدهای سازمان و افراد هم راستا می شوند.
براسـاس اقدامات صور ت گرفته، می توان تجربة مشـتری را بهبود داد. برنامه های   -
انتقال یـا Migrate تعامالت با شـرکا )Partner Interworking( از روش های 

قدیمی )Legacy( به روش های جدید نیز باید مدنظر قرار بگیرد.
نقشـة  راه تخصیص بودجه برای سـرمایه گذاری های دیجیتال از سوی واحدهای   -

کسب وکاری موجود است.
تـا 60 درصد از کارهـای تکراری کاهش یافته و اقدامات دیجیتال منتخب، تعداد   -

کارهای تکراری را به صورت مثبت کاهش دهند.
پرتفوی خدمات در کاتالوگی روان و ساده، با تعداد سرویس های دیجیتال بیشتر در   -

کانال های انتخابی و روی دستگاه های انتخاب شده ارائه شوند.
 ،)Segment( پرتفـوی خدمـات، بـرای تعییـن نیازهـای دیجیتـال آتـی بخـش  -

ورودی های تحلیلی )Analytics Feeds( دریافت کنند.
ورود یکپارچة اطالعات در تمام کانال ها توسعه یابد و اطالعات واردشده در کانال ها با   -
یکدیگر سازگاری یابند. قابلیت شروع در یک کانال و ادامه در کانال دیگر وجود دارد.
پروفایل هـای استانداردسازی شـده و ارتقایافتـه )Enhanced(، توسـعه داده و در   -

کانال های متعددی اجرا شود.
اجرای فرایندها و خط مشی های پاسخ گویی استاندارد به درخواست های خدمت، در   -

سراسر سازمان عینیت یافته و نیازمند بهبود است.
بازبینی های بین سـازمانی با موضوع تجربة مشـتری نشان می دهد رضایت مندی   -

مشتریان از ارائة خدمات و پشتیبانی بهبود یافته است.
تصویری کامل از رفتار، مسـیرهای تعاملی )Journeys( و بینش مشـتری، از منابع   -
.)Actionable( دیجیتالی در حال جمع آوری است که بر مبنای آن می توان اقدام کرد
روش اسـتاندارد اشـتراک گذاری بینش مشـتری از منابع دیجیتال، مثل مدل های   -
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 ،Common Metadata/Information Models- مشترک فراداده/ اطالعات
اجرا شود و واحدهای کلیدی از آن استفاده کنند.

تـا 60 درصـد کانال های دیجیتـال و غیردیجیتال برای ایجاد پروفایل مشـتری   -
استفاده شود.

فرایندهـا، نیروی انسـانی و خط مشـی ها بـرای مدیریـت کانال های رسـانه های   -
اجتماعـی، به منظـور اشـتراک گذاری اطالعـات و بینش معنـادار و عملیاتی برای 

مشتری در سازمان جاری شود.
از بینش مشـتری در چندین واحد کسـب وکاری، برای هدایت فرهنگ سـازمانی   -

مبتنی بر داده و مشتری استفاده شود.
-  طـی تماس تلفنی با حدود 60 درصد از مشـتریان ناراضـی )Detractors(، فارغ 
از منشأ نارضایتی، بخش )Segment( یا طبقة )Category( آن ها، با موفقیت به 

مشکل ایشان رسیدگی شود.
از دیدگاه 40 تا 60 درصد مشتریان، استفاده از کانال های دیجیتال سازمان آسان است.  -
60 تا 80 درصد شکایات مشتریان از کانال های متعدد، به صورت یکپارچه، به هنگام   -

)Timely( و مشارکتی رسیدگی شود.
60 تا 80 درصد مشتریان به بیانیة حفظ حریم خصوصی سازمان اعتماد دارند.  -

60 تا 80 درصد مشـتریان برای نگهداری اطالعاتشان به صورت امن، به سازمان   -
اعتماد می کنند.

)Strategy( استراتژی
چگونگی تحول و عملیات کســب و کار در راستای افزایش مزیت رقابتی به کمک اقدامات 

دیجیتال که در استراتژی کسب و کاری کالن نهادینه شده است.
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وضعیت مطلوب استراتژی
استراتژی برندسازی دیجیتال، به صورت کالن درک شده، اما رسمیت نیافته است؛   -

از این رو مطلوب است این امر در کل سازمان جای بگیرد.
راهنماهای کالن برندسازی دیجیتال درک شده، اما رسمیت نیافته است؛ بنابراین   -

بهتر است به صورت کامل با استراتژی کالن برندسازی هم راستا شود.
ساختار حاکمیتی برند دیجیتال به صورت رسمی ایجاد شود و بخشی از سازمان از   -

آن پیروی کند.
شاخص های وفاداری برای تمام کانال های دیجیتال رسمیت یافته اند، اما فرایندی   -

برای درخواست و تحلیل نتایج وجود ندارد که این امر باید ایجاد شود.
فرایندی رسـمی با به کارگیری نیروی انسـانی برای جمع آوری بینش مشتری به   -
برند دیجیتال سـازمان به صورت دسـتی )Manual( وجود ندارد که این امر باید 

شکل بگیرد.
سرمایه گذاری در تحول دیجیتال تنها در یک بعد )عموماً تکنولوژی و سیستم های   -
اطالعاتی( انجام شـده اسـت، اما در ابعاد دیگر )نیروی انسـانی و فرایند( نیز باید 

به صورت جدی تر آغاز شود.
سنجه های بازگشت سرمایه یا ROI بهتری ایجاد شود.  -

مسیر رسمی ارائة بازخورد میان سرمایه گذاری های گذشته، فعلی و آینده در تحول   -
دیجیتال ایجاد شود.

شناسایی فرصت های رشد مبتنی بر دیجیتال جزء فعالیت های روزانة سازمان است،   -
اما این فرصت ها برای رسیدن به اهداف ، ارزیابی نمی شوند که ضروری است این 

مهم در وضع مطلوب مدنظر قرار بگیرد.
فرایندها وجود دارند، اما با تالش های مرتبط به دیجیتال و بینش به دسـت آمده از   -

بازار، مشتری و هوش رقابتی هم راستا نیستند یا هم راستایی اندکی دارند.
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منابعـی بـرای اطـالع از تکنولوژی های جدید و پیشـرو وجـود دارد، اما به صورت   -
بین واحدی )Cross-Functional( تنها در بخش هایی از سازمان استفاده می شود 

که نیازمند اطالع رسانی عمومی در وضع مطلوب است.
رویکردی کاماًل مشخص و مدیریت شده با میزان تأثیر تعریف شده و مشخص روی   -

ارزش اکوسیستم، برای ایجاد تعامل و مشارکت در ذی نفعان استفاده شود.
تعامل و مشارکت در ذی نفعان به صورت فعال بر مبنای شراکت )Partnership( با   -
در نظر گرفتن مسئولیت، به صورت محدود و مدیریت ریسک پیشرفته ترغیب شود.
اسـتراتژی دیجیتـال وجود دارد، امـا آرمان ها و اهـداف کالن آن به خوبی تعریف   -

نشده اند که در این حالت به تعریف آن نیاز است.
استراتژی دیجیتال درون سازمان و شرکای اکوسیستم اطالع رسانی شود.  -

شـاخص های کلیـدی عملکـرد )Kpis( شناسـایی و استانداردسـازی شـده اند،   -
امـا ضروری اسـت همة مدیران اجرایـی نتایج اقدامات دیجیتال را در مقایسـه با 

شاخص های کلیدی عملکرد )Kpis( پایش کنند.

)Technology( تکنولوژی
پشتوانة موفقیت استراتژی دیجیتال با کمک به ایجاد، پردازش، ذخیره سازی، حفظ امنیت 

و تبادل داده برای پاسخ به نیازهای مشتریان با هزینه و سربار پایین.

وضعیت مطلوب تکنولوژی
تـا 60 درصـد پروژه های دیجیتال در توسـعة فرانت انـد )Front-End(، مبتنی بر   -

چارچوب باشند.
تا 60 درصد پروژه های دیجیتال، به شـیوة سـریع )پیکربندی و توسعة کوچک( یا   -

بسیار سریع )تنها پیکربندی( انجام شوند.
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تا 60 درصد پروژه های دیجیتال، از API های استاندارد استفاده می کنند.  -
تا 40 درصد از برنامه های کاربردی دیجیتال، در ابزار APM توصیف شده اند.  -

)Big Data( و تحلیـل  از کالن داده  پروژه هـای دیجیتـال،  از  تـا 40 درصـد   -
)Analytics( استفاده کنند.

پلتفـرم کالن دادة )Big Data( بـاز و اختصاصی ایجاد شـود. موارد کاربرد تحلیل   -
)Analytics(، به صورت تدریجی و چابک، اجرا و تست شوند. این پلتفرم می تواند 

سرویس های دسترسی حیاتی مانند امنیت داده را اجرا کند.
نیازمندی های مقرراتی داده با مالکیت شفاف برای اجرا شناخته  شده اند. چارچوب   -
ارزیابی برای بررسی تطابق اجزا ایجاد شود. همچنین ممیزی و اصالحات الزم در 

پروژه های دیجیتال صورت بگیرد.
تیم های کسـب وکار و IT به صورت رفت  و برگشتی در شکل گیری تعداد کمی از   -
نقشه های راه دیجیتال و تصمیم گیری برای شروع پروژه مشارکت داشته اند. تیم ها 
بـرای تعداد کمـی از پروژه هایی که »نوآورانه« لقب گرفته اند با هم تعامل کنند و 

تصمیم گیری های مشترک داشته باشند.
توانمندی های اصلی اجرا شـده اند. توانمندی های پیشرفته تر SDN/NFV؛ مانند   -

هماهنگ سازی خودکار سرویس ها نیز محقق شود.
40 تا 60 درصد از اجزای زیرسـاخت فناوری اطالعات پایش شـده و مشـکالت   -

به صورت خودکار شناسایی و رفع شوند.
سـبک معماری سرویس گرا )SOA( بخشـی از استراتژی تکنولوژی است. تیمی   -
اختصاصـی، به منظـور اجرای نیازمندی های جدید مرتبط با کسـب وکار دیجیتال، 
استراتژی را به روزرسانی کند. تعداد کمی از پروژه های کلیدی با این رویکرد وجود 

دارند که مطلوب است در کوتاه مدت این تعداد افزایش یابد.
اسـتراتژی معماری برای پشـتیبانی از راه کارهای موجود و آینده در حوزه های ابری   -
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)API ،)Cloud های باز، میکروسـرویس ها یا الگوهای مبتنی بر پلتفرم تشـریح 
شده است. نیازمندی های مرتبط در تعداد کمی از پروژه های کلیدی جدید، به ویژه 
به منظور ایجاد درک عمیق تر دیده شده اند که این امر نیازمند اهمیت بیشتری است.

تا 50 درصد پروژه های دیجیتال از اجزای نرم افزاری منبع باز )Open Source( با   -
مشارکت در انجمن های مرتبط بهره ببرند.

)Operations( عملیات
اجرا و تکامــل فرایندها با بهره گیری از تکنولوژی های دیجیتــال برای هدایت مدیریت 

استراتژیک و ارتقای کارایی و اثربخشی کسب وکار.

وضعیت مطلوب عملیات
مدل های عملیاتی دیجیتال، با سـاختار حاکمیتی تغییـرات دیجیتال در واحدهای   -
سازمان، به صورت باز تعریف شده اند )Loosely Defined(. نقش ها و مسئولیت ها 

شناسایی و مسیرهای ارجاع رسمی ایجاد شوند.
سـازمان به صورت فعال در پاسـخ به تغییرات، به شـکلی خود سازمان یافته در سطح   -
واحدها عمل کند و میان واحدهای درگیر در استراتژی دیجیتال هماهنگی ایجاد شود.
سازمان به صورت فعال بیشتر نیازمندی های کسب وکار را در قالب تغییرات فنی کند.  -

نیازمندی هـای عملیاتی دیجیتال به صورت سـازگار برنامه ریزی شـده و به کمک   -
تکرارهای موردی )Ad-Hoc Iteration( و روش های چابک اجرا شود.

هوشمندی به دفعات در طراحی و شبیه سازی تغییرات به همراه ارزیابی بخشی از   -
میزان تأثیر به صورت خودکار )Partially Automated( استفاده شود.

پایـش خـودکار )Automated( عملکـرد همة فرایندها و بهبودهای رسـمی، اما   -
غیرمستمر در عملکرد فرایند صورت بگیرد.
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تغییرات داده به صورت خودکار )Automated( به عنوان بخشی از اجرای دیجیتال   -
در همة برنامه های کاربردی اعمال شـوند. سـناریوهای بازگشت در بیشتر اجراها 

تست شده و با ابزارهای دیجیتال ساده پایش شوند.
رویکرد طراحی مشارکتی برای خدمات دیجیتال، به منظور یکپارچگی درون واحدی   -
)Functional( و مدیریـت چرخـة عمـر پاسـخ گو )Responsive( برای توسـعة 

خدمات تعریف شوند.
فرایندهـای عملیاتـی دیجیتـال در بیشـتر زمینه هـای دیجیتال به صورت کنشـی   -
)Proactively( بـا بهره گیـری از اسـتانداردهای باز و برخی سـازوکار های بازخورد 

اعمال شوند.
قوانین و رویدادهای دستورالعمل محور به شکلی روش مند و هوشمند با معیارهای   -
استاندارد استفاده می َشوند که از تضمین مدیریت کیفیت خدمات با رویکرد کنشی 

)Proactiveness( محدود پشتیبانی می  کنند.
 )Incident( به منظـور پیش بینـی و مدیریـت جریان هـای کاری مدیریت رخـداد  -
 Cognitive( شـناختی  تکنولوژی هـای  برخـی  از   )Problem( مشـکل  و 

Technologies( استفاده شود.

سـازمان به صورت واکنشی با برخی فرایندها، برنامه های کاربردی و اطالعات باز   -
تعامل کند.

سـازمان، گـردآوری، هم بسـتگی و تحلیـل بیشـتر داده هـا را به منظـور مدیریت   -
کسب وکار، مدیریت فنی و مدیریت عملیات در زمان مناسب انجام دهد.

خودکارسـازی گسترده برای مدیریت جریان داده )Streaming Data( در بیشتر   -
منابع دیجیتال اعمال و حاکمیت داده نیز استانداردسازی شود.

از ابزارهـای سلف سـرویس دیجیتـال به کمـک بیشـتر تیم های کسـب وکاری و   -
فنـی، بـرای داده کاوی، تحلیـل و یافتن بینش از بیشـتر داده ها به صورت تطبیقی 
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)Adaptive( استفاده شود.
در وضع مطلوب، سازمان به منظور یادگیری و مدل سازی بیشتر داده های کلیدی،   -

در حال پذیرش قوانین کسب و کاری و الگوریتم های پیشرفته و هوشمند است.
در وضـع مطلـوب، سـازمان در حـال پذیرش توانمنـدی بهره گیـری از داده برای   -

شناسایی روندها و علل کلیدی دیجیتال در زمان واقعی )Real Time( است.
در وضع مطلوب، سـازمان در حال پذیرش اسـتفاده از داده به منظور برنامه ریزی،   -
 Semi( طراحـی، تحلیل و بهبـود رویدادهای دیجیتال آینده در زمـان نیمه واقعی

Real Time( است که این توانمندی به خوبی صورت گرفته است.

در وضـع مطلوب، سـازمان در حـال پذیرش عوامل اعتمـاد در تحلیل های داده و   -
بینش است که به خوبی تعریف  شده اند.

در وضـع مطلوب، سـازمان به منظور بهینه سـازی بیشـتر فرایندهـا و جریان های   -
کاری دیجیتـال، در حـال پذیـرش اصولـی اسـت کـه یادگیری را عادت کنشـی 

)Proactively( پیوسته می کند.
 ،)Semi-Automated( به منظور اجرای فرایندهای بین واحدی به صورت نیمه خودکار  -

از خودکارسازی روش مند، مبتنی بر قوانین و رویدادها استفاده شود.
بـرای پایـش و گزارش دهـی عملکرد فرایند از ابتـدا تا انتهـا )End-To-End( از   -

خودکارسازی روش مند براساس معیارهای عملکردی استفاده  شود.
در وضع مطلوب، سازمان تعاریف و اجراهای گسترده و ارتقایافته تری از کنترل ها،   -
خط مشی های عملیاتی و دستورالعمل های دیجیتال دارد. هم راستایی با استراتژی 

نیز مدیریت شده است.
سـازمان در حال مدیریـت راهنماهای حاکمیت دیجیتال و اعمال اسـتانداردهای   -

دیجیتال پس از رسمیت یافتن در صنعت است.
در وضـع مطلوب، سـازمان بیشـتر فعالیت های عملکردهـای دیجیتال و مدیریت   -
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ریسـک را خودکار انجام می دهد. ارجاعات با ماتریس مسـئولیت ها که به صورت 
بین واحدی تعریف شده است، هم راستا هستند.

سـازمان به منظور پاسـخ به بیشـتر نیازمندی های تطابق، رویه ها و استانداردهای   -
عمومی و خصوصی را به شکل مدیریت شده در سراسر سازمان یکپارچه کند.
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اکنون که تصویری از وضع مطلوب براســاس سنجش سطح بلوغ دیجیتال ترسیم 
شده است، باید راهکاری عملی ارائه شود که در آن نیازها و دغدغه های ذکرشده پوشش 

داده شود.

کسب وکار پلتفرمی چیست؟
راهکار پیشنهادی

به طورکلی آنچه پیشنهاد می شــود ارائة مدل کسب وکار جدید برای صندوق بازنشستگی 
است که طی آن خدمات بیمه ای، رفاهی و اجتماعی بازنشستگان )به عنوان ذی نفع اصلی 
این پروژه( در قالب یک پلتفرم عرضه می شــود. درواقع بازنشســتگان نقش متقاضی یا 
درخواست کنندة خدمت/ محصول را در کســب وکار پلتفرمی بر عهده دارند. درمقابل نیز 
بسیاری از کسب وکارهای بزرگ و کوچک با پیشنهادهای جذاب متفاوت در فضایی رقابتی 
برای ارائة خدمت به جمعیت باالی 1 میلیون نفر از بازنشســتگان در سراسر کشور، نقش 
عرضه کنندة خدمت/ محصول را بر عهده دارد. در این میان، صندوق بازنشستگی در نقش 
یکی از ســهام داران پلتفرم حضور دارد. نقش ناظر و رگوالتور نیز بر عهدة ادارة کل امور 

فرهنگی و اجتماعی این صندوق خواهد بود.
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شکل 6. کسب وکار پلتفرمی

مزایای استفاده از مدل کسب وکار پلتفرمی برای صندوق
فضای رقابتی مناسب برای کسب وکارهای عرضه کنندة خدمت/ محصول به موارد   

زیر می انجامد:
تنوع در ارائة خدمات/ محصوالت  -

افزایش کیفیت در ارائة خدمت/ محصول  -
خالقیت در ارائة خدمات/ محصوالت  -

ارائة خدمات پشتیبانی بهتر به بازنشسته ها  -
در اینجا می توان به مزیت صندوق در این مدل کسـب وکار، یعنی اسـتفاده از 
پتانسـیل مرکز نوآوری در راسـتای حمایت از اسـتارت آپ هایی اشاره کرد که 

توانایی ارائة خدمات خالقانه به بازنشستگان را دارند.
کاهش هزینه های صندوق در مقایسه با متولی بودن صندوق در کسب وکارهای   -
عرضه کنندة خدمت/ محصول )برای مثال صندوق یک بیمارسـتان صندوق 

صندوق بازنشستگی
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بازنشستگی داشته باشد یا با بیمارستان های دیگر قرارداد ببندد(.
بـا توجـه به اینکه ارائة خدمـات فرهنگی - اجتماعی هیچ محدودیتـی ندارد و تا   
همیشه خدمت جدید و قابل ارائه ای محسوب می شود، بهتر است به جای اینکه خود 
صنـدوق متولی آن باشـد، این خدمات به صورت فضـای رقابتی خارج از مجموعة 
صندوق ارائه شود؛ چراکه این امر روشی دیگر در کاستن هزینه های صندوق است.

چابک شدن صندوق  
در دسترس بودن همیشگی و در همة مکان ها  

تعریف پلتفرم
واژة پلتفرم )Platform( به معنای سکوست؛ درواقع سکوها و قسمت هایی از سالن ها که 
ارتفاع  آن ها از بقیة ســالن باالتر است، پلتفرم نامیده می شوند. در قرون اخیر، هرگاه کسی 

روی سکویی می رفته تا بهتر دیده شود، آن سکو ، پلتفرم نامیده می شده است.

کسب وکار پلتفرمی
پلتفرم نوعی کســب وکار است. پلتفرم ها با ایجاد تعامل1 ارزش آفرینی می کنند و تعامل را 
میان تولیدکنندگان بیرونی و مصرف کنندگان بیرونی ایجاد کرده و شکل می دهند. درحقیقت 
اصطالح پلتفرم زمانی دربارة یک کســب وکار به کار می رود که به توانایی آن بیزینس در 
ایجاد تعامل و ارزش تعاملی اشــاره دارد. بخش مهمی از نقش پلتفرم، ایجاد زیرســاخت 
برای شکل گیری تعامل ها و تعیین چارچوب و قواعد حاکم بر این تعامل هاست. مهم ترین 
ویژگی پلتفرم این است که به جای تولید و عرضة محصول، فضا و زیرساختی برای رابطة 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یک محصول )کاال یا خدمت( ایجاد می کند، اما تعریف ما 
برای کسب وکار پلتفرمی که به صندوق پیشنهاد می شود باید کمی متفاوت تر باشد که دلیل 

1. Interaction
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این امر پراکندگی جغرافیایی بازنشستگان عزیز در سطح کشور و همچنین نیازمندی اولیة 
دسترسی به سرویس ها به کمک ابزارهای فناوری مانند کامپیوتر، لپ تاپ و موبایل است که 
شاید در دسترس همة ذی نفعان و بازنشستگان نباشد و آن ها به زیرساخت های اصلی آن 

مانند اینترنت دسترسی نداشته باشند.
باید توجه داشت که ممکن اســت در روستایی دورافتاده، بازنشسته ای وجود داشته 
باشــد که برای ارائة درخواست یک خدمت به زحمت بیفتد و طی مسیر کند تا به اولین 
شــعبة صندوق بازنشستگی در مرکز استان برســد؛ بنابراین از آنجا که رسالت صندوق 
چیزی جز تکریم و ارائة خدمات بهتر به بازنشستگان نیست، باید توجه داشت که صرف 
ایجــاد تحول در فرایندهای ارائة خدمت در قالب پلتفرمی در بســتر فناوری های نوین 
نمی تواند مأموریت این صندوق را به مرحلة اجرا نزدیک کند؛ پس باید راه حل هایی ارائه 
داد که ضمن حفظ ماهیت کســب وکارهای پلتفرمی و استفاده از فناوری های نوین، به 
نیازهای این قشــر از بازنشستگان نیز توجه شود. آنچه را در مرحلة اول به نظر می رسد، 
می توان به شــرح زیر بیان کرد، اما تکمیل این بخش از خدمت رسانی نیازمند مطالعات 
شناختی بهتر از بازنشستگان و امکانات در نقاط مختلف کشور است که در محدودة این 

پروژه نمی گنجد.
ارائـة خدمـات در قالـب تلفن و پیامـک، به نحوی که پـس از دریافت نیاز خدمت   -
بازنشسـته های محترم توسـط اپراتورها در قالب یک نیـاز و مطابق با فرایندهای 

کسب وکار پلتفرمی تعریف شده، در پلتفرم جدید ثبت شود.
ارائة خدمات در قالب حضوری و طراحی فضایی در نقاط دورافتاده به  گونه ای باشد   -
که متقاضی )بازنشسـتگان( نیاز خـود را به صورت حضوری در نزدیک ترین محل 
تعریف شده و بدون مراجعه به شعب مرکز استان صندوق - که ممکن است برای 
برخی بسـیار طوالنی باشـد- به اپراتور اعالم کند. اپراتور نیز پس از دریافت نیاز 
خدمـت از بازنشسـته های محترم، آن را در قالب یک نیـاز و مطابق با فرایندهای 
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کسب وکار پلتفرمی تعریف شده در پلتفرم جدید ثبت می کند.
-  طراحی فضای حضوری با توجه به سیاسـت های صندوق بازنشسـتگی می تواند 
متغیـر باشـد؛ برای مثال می تـوان با همکاری پسـت بانک که در نقـاط دورافتاده 
نیـز باجه و شـعبه دارد، همکاری کرد تا بخشـی از این فضا بـرای ارائة خدمت به 

بازنشستگان در نظر گرفته شود.

پلتفرم چه چیزهایی را شامل می شود
پلتفرم مدلی برای کسب وکار است و فقط نوعی تکنولوژی نیست. بسیاری از افراد پلتفرم را 
با اپلیکیشن های موبایل یا وب سایت ها اشتباه می گیرند. پلتفرم تنها نوعی نرم افزار نیست، 
بلکه نوعی مدل کسب وکار است که با گردهم آوردن مشتری ها و تولیدکننده ها ارزش آفرینی 
می کنـد. کسـب و کارهای خطی، چه کارخانة تولید خودرو باشـد، ماننـد جنرال موتور و چه 
فراهم کنندة محتوا، مانند HBO، برخالف پلتفرم ها موجودی خود را دارند که این موضوع 
در ترازنامه هایشان نشان داده می شود. طراحی پلتفرم تنها به ایجاد تکنولوژی های اساسی 
مربوط نیست، بلکه با این امر ارتباط دارد که کل کسب وکار چگونه فهم و ایجاد می شود، 
چگونه ارزش آفرینی می کند و چگونه شـبکه می سـازد. هدف اصلی پلتفرم ها ایجاد ارتباط 
متقابـل میـان کاربران و تسـهیل مبادلـة کاال، خدمات یـا رواج اجتماعـی و به موجب آن 
امکان پذیر کردن ارزش آفرینی برای همة شرکت کنندگان است. از آنجا که کسب وکارهای 
پلتفرمی با استفاده از منابعی ارزش آفرینی می کنند که مالک آن نیستند و بر آن ها کنترل 

ندارند بسیار سریع تر از کسب وکارهای سنتی رشد می کنند.

مشکالت راه اندازی پلتفرم ها
- چالش مرغ یا تخم مرغ در پلتفرم

از دیدگاه شما برای شروع ابتدا باید کدام گروه را جذب کرد؛ عرضه کنندگان یا متقاضیان؟ 
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 این همان مســئلة مهمی اســت که در دنیای پلتفرم ها با نام چالــش مرغ و تخم مرغ
)Chicken And Egg Problem( شــناخته می شــود. البته این مشــکل در صندوق 
بازنشســتگی کمتر اســت؛ زیرا بخش متقاضیان وجود دارد و نیاز به بازاریابی برای آن ها 
نیست، اما آنچه در این قسمت برای صندوق حیاتی می شود و می تواند در رضایت ذی نفعان 
بســیار تأثیرگذار باشد، رساندن درست خدمت/ محصول برحســب نیاز واقعی و علنی یا 
نیاز مخفی بازنشستگان اســت که برای این مهم باید تحقیقات نیازشناختی وسیع میان 
بازنشســتگان صورت بگیرد؛ از این رو در این مرحله شناخت دقیق متقاضیان و گروه بندی 
آن ها بســیار مهم است؛ چراکه نیازهای آن ها براساس این گروه بندی ها متفاوت می شود؛ 
برای مثال برخی شــاخص ها برای گروه بندی عبارت اســت از: موقعیت جغرافیایی، سن، 

بیماری های زمینه ای، جنسیت، تعداد فرزندان و شرایط آنان.
نکتة مهم دیگر جذب اعتماد بازنشستگان برای استفاده از خدماتی است که شرکت های 
خدمات رسان در پلتفرم ارائه می دهند. درواقع اولین تجربة آن ها در استفاده از این خدمات و 
کیفیت و نحوة پشتیبانی خدمتی که دریافت می کنند، در ادامة مسیر و وفاداری آنان به این 

مدل کسب وکار بسیار تعیین کننده است.

- رضایت طرفین
همان طور که در بند قبل نیز مطرح شــد، رضایت شرط اصلی بقای این مدل کسب وکار 
اســت، اما رضایت باید دوطرفه باشد رضایت سمت عرضه کننده نیز حائز اهمیت است که 
شاخص های گوناگونی می تواند داشته باشد از جمله نحوه قیمت گذاری محصول و یا خدمت 

عرضه کننده، نحوه تسویه، نحوه ضمانت پرداخت هزینه و...

- ساختار کسب وکار پلتفرمی
پلتفرم ها درنهایت با تسهیل تراکنش ها ارزش آفرینی می کنند؛ درحالی که کسب وکارهای 
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خطــی با تولید کاال یا خدمات ایــن کار را انجام می دهند؛ به  بیان  دیگر پلتفرم ها با ایجاد 
رابطه و تراکنش ارزش خلق می کنند. آنچه پلتفرم تولید می کند، تراکنش اصلی است که 
با ایــن روش، برای کاربرانش ارزش ایجاد می کند. طی ایــن فرایند، ارتباطات بالقوه به 
تراکنش تبدیل می شوند. انجام صحیح تراکنش اصلی، مهم ترین بخش طراحی پلتفرم ها 
محسوب می شود؛ زیرا الزم است کاربران پلتفرم بارها و بارها از آن استفاده کنند تا در این 
فرایند ارزش تولید و مبادله شــود. پلتفرم تراکنش اصلی را ممکن می سازد، اما نمی تواند 
رفتار کاربرانش را به شکلی مستقیم کنترل کند. در اینجا چالش اصلی این است که چگونه 
می توان میلیون ها انسان را مجبور کرد به شیوه ای رفتار کنند که شما می خواهید. در ابتدا 
باید کاربران را جذب کنیم تا به پلتفرم ما بپیوندند. ســپس به آن ها کمک می کنیم تا به 
یکدیگر وصل شوند. در گام بعد نیز تکنولوژی ای فراهم می کنیم که تراکنش را تسهیل کند 
و درنهایت قوانینی برای شبکه وضع می کنیم تا اعتماد و کیفیت را حفظ کند؛ بنابراین، چهار 

عملکرد اصلی پلتفرم عبارت اند از:
ساختن مخاطب  -

متصل کردن افراد  -
فراهم کردن ابزارها و خدمات اصلی  -

وضع مقررات و استانداردها  -
اگر پلتفرمی بتواند به خوبی این چهار عملکرد را انجام دهد، می تواند تراکنش اصلی را 

نیز صورت دهد و احتمااًل موفق خواهد بود.

انواع پلتفرم ها
همة پلتفرم ها مدل کسب وکار بنیادین یکسانی دارند، اما همة آن ها به یکدیگر شبیه نیستند. 
با توجه به تحقیقات صورت گرفته، هشــت مدل مختلف برای کســب وکارهای پلتفرمی 
تشــخیص داده شده که در ادامه فهرست شده اند. این تقسیم بندی با توجه به نوع ارزشی 
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صورت گرفته است که تراکنش اصلی منتقل می کند.
ارزش های اصلی  منتقل شونده عبارت اند از:

بازار خدمات: نوعی خدمات  .1
بازار کاالها: محصولی فیزیکی  .2

پلتفرم پرداخت: پرداخت )بین دو فرد یا فرد و شرکت(  .3
پلتفرم سرمایه گذاری: سرمایه گذاری )انتقال پول برای ساختاری مالی(  .4

شبکه های اجتماعی: شبکه ای با فرایند اصلی دوست یابی  .5
پلتفرم ارتباطی: ارتباطات اجتماعی مستقیم )برای مثال پیام رسانی(  .6

پلتفرم های توسعه  .7
پلتفرم های توسعة بسته: نرم افزاری که برای دسترسی به داده ها ساخته شده است.  -
پلتفرم های توسـعة تحت کنترل: نرم افزاری که در محیط توسـعة یکپارچه و   -

تحت کنترل ایجاد شده است.
پلتفرم های توسعة باز:  نرم افزار منبع باز و رایگان.  -

پلتفرم های محتوایی  .8
اجتماعی:  نوعی پلتفرم محتوا که در آن، تراکنش اصلی بر پیداکردن دیگران و   -

برقراری ارتباط با آن ها متمرکز است.
رسـانه: نوعی پلتفرم محتوا که در آن تراکنش اصلی بر پیداکردن رسـانه ها و   -

برقراری ارتباط با آن ها تمرکز دارد.
هماهنگ کردن طراحی پلتفرم با نوع آن، برای موفقیت در این کسب و کارها ضروری 
است. پلتفرم هایی که این کار را به درستی انجام ندهند، در رقابت با دیگران عقب می مانند. 
نوع پلتفرم بر همه چیز اثر گذار اســت: از طراحی تراکنش اصلی گرفته تا چگونگی انجام 
چهار عملکرد اصلی در این مدل پیشنهادی. گفتنی است پلتفرم صندوق از نوع ارائه دهندة 

خدمت/ محصول است.
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بوم مدل کسب وکار
بوم مدل کسب وکار یا Business Model Canvas ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک 
است که به شما اجازه می دهد مدل کسب وکار خود را توصیف، طراحی و اختراع کنید یا آن 
را به چالش بکشــید یا تغییر چرخش دهید.  بوم مدل کسب وکار ابزار ساده تصویری و در 
عین حال بسیار قدرتمند است که 9 بخش سازندة مدل کسب وکار را توصیف می کند. این 
بخش ها شامل مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال)های( توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان 
درآمد، فعالیت های اصلی، منابع اصلی، شــرکای )تجاری( کلیدی و ساختار هزینه هاست. 
اســتفاده از بوم مدل کسب وکار  را نخستین بار الکســاندر استروالدر در کتاب خلق مدل 

کسب و کار  مطرح و پیشنهاد کرد.

شکل 7. بوم مدل کسب وکار

 

ساختار هزینه هاجریان درآمدی

منابع کلیدی

همکاران کلیدی

کانال ها

ارزش
پیشنهادی

فعالیت های کلیدی بخش های
مشتریان

ارتباط با مشتری

بخش های مشتریان  .1

جزء سـازندة بخش مشـتری در بوم مدل کسب وکار، گروه های مختلفی از افراد یا 
سازمان هایی را تعریف می کند که شرکت قصد دست یابی و خدمت به آن ها را دارد.

ارزش پیشنهادی  .2

یکـی دیگـر از اجـزای سـازندة مـدل کسـب وکار ارزش های پیشـنهادی اسـت 
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کـه محصـوالت و خدماتی را بیـان می کند که برای یک بخش مشـتری خاص 
ارزش آفرینی می کند.

کانال های توزیع  .3

 جـزء سـازندة کانال هـا، بیان کننـدة این اسـت که شـرکت به منظور ارائـة ارزش 
پیشنهادی مدنظر به بخش های مشتریان هدف خود، چگونه با آن ها ارتباط برقرار 

کرده است و به آن ها دسترسی دارد.
ارتباط با مشتری  .4

جزء سازندة ارتباط با مشتری در مدل کسب وکار انواع روابطی را توصیف می کند 
که شرکت با بخش های خاصی از مشتریان برقرار می کند. 

جریان درآمدی  .5

جزء سازندة جریان های درآمدی نشان دهنده درآمدی است که شرکت از هر بخش 
مشتری کسب می کند.

منابع کلیدی  .6

جزء سـازندة منابع اصلی در مدل کسـب وکار، به منابعی اشاره دارد که در راستای 
ارزش آفرینی برای مشـتری ضروری هسـتند و از مهم ترین دارایی های مورد نیاز 

برای عملکرد صحیح کسب وکار به شمار می آیند.
فعالیت های کلیدی  .7

جزء سازندة فعالیت های اصلی، مهم ترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح 
مدل کسب وکار را تشریح می کند. هر مدل کسب و کاری به تعدادی فعالیت کلیدی 

نیاز دارد.
همکاران کلیدی  .8

جزء سازندة همکاران کلیدی، شبکه ای از تأمین کنندگان و شرکا را توصیف می کند 
که سبب عملکرد صحیح مدل کسب  وکار می شوند.
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9. ساختار هزینه ها

تمام هزینه هایی را تشریح می کند که اجرای مدل کسب وکار خود را به همراه دارد.

درنهایت نیز بوم مدل کسب وکار پیشنهادی برای صندوق بازنشستگی به شرح زیر است.

جدول 5. بوم مدل کسب وکار

بوم مدل کسب وکار

شرکای کلیدی

تولیدکنندگان  -
فروشندگان  -

شرکت های تکنولوژی محور و دانش بنیان )مرکز نوآوری(  -
بانک ها، سرمایه گذاران و شتاب دهندگان  -

شرکت ها و سازمان های اطالع رسانی و تبلیغات  -
دولت  -

فعالیت های کلیدی

ارائة انواع خدمت/ محصول فرهنگی، رفاهی و اجتماعی  -
اتصال هوشمند عرضه و تقاضا  -

مدیریت اطالعات کاربران و ارائه دهندگان خدمت/ محصول  -
رگوالتوری، حاکمیت و نظارت بر کیفیت و نحوة عرضة خدمت/ محصول  -

رگوالتــوری، حاکمیت و نظارت بر نیازمندی ها و ثبت درخواســت ها و پیگیری   -
پیشنهاد ها و نیازمندی های بازنشستگان

تولید، نگهداری و توسعة پلتفرم  -
ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان کاال و خدمت  -

منابع کلیدی

منابع دیجیتال  -
بانک های اطالعاتی  -

کلیة عرضه کنندگان خدمت/ محصول  -
همة دریافت کنندگان خدمت/ محصول  -

برند  -
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بوم مدل کسب وکار

ارزش پیشنهادی

افزایش میزان دسترسی سریع و آسان، راحتی و آسایش  -
کاهش هزینه ها  -

صرفه جویی در زمان  -
-  کاهش ریسک و افزایش اطمینان

ارائة خدمات سفارشی سازی شده و شخصی سازی شده  -
امکان پرداخت به صورت اقساط  -

امکان کسر از حقوق  -
یکپارچگی خدمات  -

پوشش وسیع جغرافیایی و خدمت رسانی  -
تجمیع اطالعات مورد نیاز بازنشستگان، یکپارچه سازی و ارائة خدمت/ محصول   -

فرهنگی، رفاهی و اجتماعی از طریق پروفایل کاربری مانند:
ارائة انواع خدمات بیمه ای  -

ارائة خدمت/ محصول تفریحی، ورزشی و آموزشی  -
ارائة خدمت/ محصول پزشکی و سالمت  -

)CRM( اتصال به سامانة مدیریت ارتباط با مشتریان  -

ارتباط با مشتریان

تجربة آسان، منحصربه فرد و مبتنی بر الگوی رفتار مصرف کننده  -
بهره مندی از پروفایل های کاربری شخصی سازی شده  -

باشگاه مشتریان  -
ارتباط مؤثر و دوطرفة دریافت کننده خدمت/ محصول )بازنشسته( و پلتفرم  -

ارتباط مؤثر و دوطرفة ارائه دهندة خدمت / محصول و پلتفرم  -
ارتباط مؤثر و دوطرفــة ارائه دهندة خدمت/ محصــول و دریافت کنندة خدمت/   -

محصول

کانال های توزیع

رسانه های اجتماعی  -
رسانه های صوتی و تصویری  -
رسانه های مکتوب و محیطی  -

پلتفرم  -
مرکز تماس  -

ایمیل/ پیامک  -
لجستیک/ حمل ونقل  -
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بوم مدل کسب وکار

مشتریان

دریافت کنندگان خدمت/ محصول  -
ارائه دهندگان خدمت/ محصول  -

تولیدکنندگان  -
فروشندگان  -

ساختار هزینه ها

طراحی، تولید، توسعه و نگهداری پلتفرم  -
تجهیزات سخت افزار، نرم افزار، فرایندها و زیرساخت  -

منابع انسانی  -
ساختمان ها، شعب و دفاتر  -

جریان درآمدی

کارمزد از محل تراکنش ها  -
تبلیغات در پلتفرم  -

حق عضویت و اشتراک ماهانه در پلتفرم  -
کمیسیون از فروش خدمت/ محصول  -

1. بخش های مشتریان در مدل کسب وکار
جزء ســازندة بخش مشــتری در بوم مدل کســب وکار، گروه های مختلفــی از افراد یا 
ســازمان هایی را تعریف می کند که شرکت قصد دســت یابی و خدمت به آن ها را دارد. از 
آنجا که مشتریان، قلب هر مدل کسب وکاری را تشکیل می دهند، بدون آن ها هیچ شرکتی 
نمی تواند در بلندمدت دوام بیاورد. به منظور برآورده کردن بهتر نیازهای مشــتریان، شرکت 
ممکن اســت آنان را در بخش های جداگانه برحســب نیازها و رفتارهای مشترک و سایر 
ویژگی ها گروه بندی کند. شرکت باید هوشیارانه تصمیم بگیرد که خواهان ارائة خدمت به 
چه بخش هایی یا چشم پوشی از چه بخش هایی است. پس از تصمیم گیری می توان مدل 

کسب وکار را بر پایة درکی قوی از نیازهای مشتریان به دقت طراحی کرد.
گروه های مشتریان در صورتی بخش های مستقلی را نشان می دهند که:

نیازهای آن ها به پیشنهادی مجزا احتیاج داشته باشد و این نیازها آن پیشنهادها را   -
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توجیه کند.
دسترسـی به هریک از این گروه ها از طریق کانال های توزیع متفاوتی امکان پذیر   -

باشد.
به روابط متفاوتی نیاز داشته باشند.  -

سودآوری آن ها به طورکلی متفاوت باشند.  -
تمایل به پرداخت پول برای جنبه های مختلفی از ارزش پیشنهادی را داشته باشند.  -
بخش های مختلفی از مشتری وجود دارد که در ادامه نمونه هایی از آن ارائه شده است:

بازار انبوه  -

مدل های کسب وکاری که بر بازارهای انبوه تمرکز کرده اند، تمایزی میان بخش های 
مختلف مشتری قائل نیستند. درواقع ارزش های پیشنهادی، کانال های توزیع و روابط 
با مشـتریان در مدل کسـب وکار بر گروه بزرگی از مشـتریان با نیازها و مسائل مشابه 
تمرکز می کنند. در این مدل کسب وکار پیشنهادی جامعة بازنشستگان کشوری، یعنی 
دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت/ محصول، تولیدکنندگان و فروشندگان )کفش 

ملی، شیر پگاه، بیمة تکمیلی و...( جزء بازار انبوه مشتریان محسوب می شوند.
بازار گوشه ای  -

مدل های کسب وکار که بازارهای گوشه ای را هدف قرار می دهند، نیازهای بخش هایی 
ویژه مشــتریان را برآورده می کنند. در این میان، ارزش های پیشــنهادی، کانال های 
توزیع و روابط با مشــتریان با نیازمندی های خاص بازار گوشه ای سازگار می شوند. در 
اینجا براســاس شاخص هایی که صندوق یا ارائه دهندگان خدمت/ محصول در داخل 
مدل کســب وکار می  توانند آن را تعریف کنند، نیازهای بخش هایی ویژه و خاصی از 
مشــتریان را برآورده می کند؛ برای مثال بازنشســته ای که فرزند دختر دارد، جزء بازار 
گوشــه ای محسوب می شود؛ از این رو تهیة جهیزیه از سوی بازنشسته جزء نیاز ویژه و 
خاص اوست که تأمین آن می تواند از سوی ارائه دهندگان وسایل خانگی صورت بگیرد.
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بازارهای بخش بندی شده  -

برخی از مدل های کسب وکار میان بخش های بازار با نیازها و مسائل به نسبت متفاوت، 
تمایز قائل می شوند؛ برای مثال بازنشسته ای که تنها فرزند دختر دارد یا بازنشسته ای 
که فقط فرزند پسر دارد، یا بازنشستگان باالی 50 سال یا کمتر از آن، نیازها و مسائل 
متفاوتی دارند؛ از این رو این موضوع را می توان در بازارهای بخش بندی شده جای داد.

مشتریان متنوع  -

سازمانی با مدل کسب وکار متنوع از لحاظ مشتری، به بخش های مشتری ناهمگون و 
مشتری دارای نیازها و مسائل به شدت متفاوت، خدمت ارائه می کند. در اینجا آقا یا خانم 
بودن بازنشســته را می توان تنوع مشتری دانست که با توجه به این موضوع نیازهای 

به شدت متفاوتی دارند؛ بنابراین ارائة خدمت به هر دو متفاوت است.
پلتفرم های چندوجهی  -

برخی ســازمان ها به دو یا چند بخش از مشــتریان وابســته به هم خدمت رســانی 
می کنند؛ برای مثال صندوق بازنشســتگی کشــوری به خانواده ای که هم مرد و هم 
زن آن بازنشســته هســتند، خدمت/ محصول ارائه می دهد؛ بنابرایــن در این مدل 
کسب وکار پیشنهادی مشتریان ما به گروه های ارائه دهندگان خدمت/ محصول، یعنی 
تولیدکنندگان و فروشندگان )کفش ملی، شرکت پگاه، بیمة تکمیلی آتیه سازان حافظ 

و...( و دریافت کنندگان خدمت/ محصول همة بازنشستگان کشوری تقسیم می شوند.

2. بخش ارزش پیشنهادی در مدل کسب وکار
یکی دیگر از اجزای سازندة مدل کسب وکار ارزش های پیشنهادی است که محصوالت و 
خدماتی را که برای بخش مشتری خاص ارزش خلق می کند، نشان می دهد؛ درواقع ارزش 
پیشــنهادی دلیل ترجیح یک شرکت به سایر شرکت ها از سوی مشتریان است. هر ارزش 
پیشــنهادی از بســته ای منتخب از محصوالت یا خدمات تشکیل شده است که نیازهای 
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بخش خاصی از مشــتریان را برآورده می کند؛ به عبارت بهتر، ارزش پیشــنهادی در مدل 
کسب وکار، مجموعه یا بسته ای از منافع است که شرکت به مشتریان پیشنهاد می دهد. نکتة 
مهم این است که ارزش پیشنهادی، ترکیبی متمایز از عناصری است که نیازهای بخشی از 

مشتریان را برآورده کرده و از این طریق خلق ارزش می کند.

نمونه ارزش های پیشنهادی کسب وکار  -
تجمیع اطالعات مورد نیاز بازنشستگان، یکپارچه سازی و ارائه خدمت/ محصول   -

فرهنگی، رفاهی و اجتماعی از طریق پروفایل کاربری

برخی از ارزش های پیشــنهادی مجموعه ای کاماًل جدیــد از نیازهایی را برآورده 
می کنند که پیش از این به دلیل نبود پیشــنهاد مشــابه، درک نشده بودند؛ برای 
مثــال تجمیع اطالعات مورد نیاز بازنشســتگان برای بهره منــدی از خدمات از 
طریق پروفایل کاربری و ارائة برخی خدمات ارزش های پیشــنهادی جدیدی در 
فضای مگااپ هســتند که مجموعه ای کاماًل جدید از نیازها را برطرف می کنند. 
این خدمات عبارت اند از: انواع خدمات بیمه ای )بیمه عمر، بیمة آتش ســوزی و...( 
خدمت/ محصول تفریحی و ورزشــی )اســتفاده از کالس های ورزشی، باشگاه، 
استخر، خرید وســایل ورزشی و...( خدمت/ محصول پزشکی و سالمت )مشاورة 

تحصیلی، مشاورة خانوادگی، خرید سمعک، عصا و...(
ارائة خدمات سفارشی سازی شده و شخصی سازی شده  -

ســازگارکردن محصوالت و خدمات با نیازهای شخصی یا بخش های خاصی از 
مشتریان سبب ارزش آفرینی می شــود. در سال های اخیر مفاهیم سفارشی سازی 
انبوه و خلق مشترک محصول به همراه مشتری اهمیت یافته است. این رویکرد، 
همگام با سفارشی ســازی محصوالت و خدمات از مزایای صرفة اقتصادی ناشی 
از مقیاس بهره می برد؛ برای مثال بازنشسته ای که می خواهد بداند از چه خدماتی 
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استفاده کرده است، یا خدماتی را که همیشه به طور مکرر دریافت می کند، ببیند و یا 
دوباره از آن ها استفاده کند، می تواند به کمک مگااپ وارد قسمت پروفایل کاربری 
خود شود و تمامی خدمات دریافتی خود را به صورت یکپارچه و یکجا مشاهده کند.

کاهش هزینه ها، امکان پرداخت به صورت اقساط و کسر از حقوق  -

کمک به مشــتریان برای کاهش هزینه ها راهی مهم برای ارزش آفرینی اســت؛ 
برای مثال بازنشســته ای که قصد تهیة وسایل خانگی دارد، می تواند از این ارزش 
پیشــنهادی مطابق با نیاز خود استفاده کرده و هزینه های ناشی از آن را به صورت 

اقساط و کسر از حقوق پرداخت کند.
کاهش خطر و افزایش اطمینان  -

مشــتریان برای کاهش خطری که هنگام خرید محصوالت یا خدمات متحمل 
می شوند، ارزش قائل هستند؛ برای مثال ضمانت یک ساله برای خریدار خودروهای 
دست دوم، ریسک خرابی ها و تعمیرات پس از خرید را کاهش می دهد و تا اندازه ای 

سبب افزایش اطمینان می شود.
افزایش میزان دسترسی سریع و آسان، راحتی و آسایش  -

راه دیگر ارزش آفرینی ایجاد دسترســی به محصوالت و خدمات مشتریانی است 
کــه پیش از این به آن محصوالت و خدمات دسترســی نداشــته اند؛ برای مثال 
بازنشسته ای که قصد سفر دارد، می تواند به کمک به راحتی و به سرعت شهر و محل 

اقامت خود را ببیند و بدون نیاز به مراجعة حضوری تمام خدمات را دریافت کند.
صرفه جویی در زمان  -

کمک به مشــتریان برای صرفه جویی در زمان راهی مهــم برای ارزش آفرینی 
است؛ برای مثال بازنشسته ای که به دلیل بیماری امکان حضور در مراکز صندوق 
بازنشستگی را ندارد، می تواند با استفاده از ارزش پیشنهادی تمام نیازهای خود را 

در کمترین زمان، به سرعت و بدون هزینه رفع کند.
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پوشش وسیع جغرافیایی و خدمت رسانی  -

یکی از راه های متداول برای برآوردن نیازهای بخش های مشتریان پوشش وسیع 
جغرافیایی و خدمت رســانی اســت؛ برای مثال بازنشسته ای که در منطقه ای دور 
ســاکن است، یا بازنشســته ای که به دلیل بیماری امکان مراجعة حضوری ندارد، 
می تواند با اســتفاده از ارزش پیشــنهادی به اطالعات و پروفایل شــخصی خود 
دسترســی یابد و نیاز خویش را برطرف کند. درحقیقت این امر برای مشــتریان 
مناطق دور، دشوار تحمل سفر و پیامدهای ناشی از آن را از بین برده است. با ارائة 
این ارزش های پیشنهادی بسیاری از مشکالت مشتریان، دریافت کنندگان خدمت/ 
محصول )بازنشسته های کشوری( و ارائه دهندگان خدمت/ محصول )تولیدکنندگان 

و فروشندگان( مطابق با نیازهایشان رفع می شود.

3. ساختار هزینه ها در مدل کسب وکار
ساختار هزینه ها، تمام هزینه هایی را تشریح می کند که اجرای مدل کسب  وکار خود را به 
همراه دارد. این جزء سازنده، مهم ترین هزینه هایی را که هنگام اجرای یک مدل کسب وکار 
خاص ایجاد می شود توصیف می کند. خلق و ارائة ارزش، حفظ ارتباط با مشتری و ایجاد 
درآمــد، هزینه هایی را دارد. پس از تعریف منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی و شــرکای 
کلیدی می توان چنین هزینه هایی را به سادگی محاسبه کرد، اما برخی مدل های کسب وکار 
هزینه محورتر از دیگر مدل ها هستند. بدیهی است در هر مدل کسب وکار، هزینه ها باید تا 
حد ممکن کاهش یابند، اما کاهش ساختار هزینه برای برخی کسب و کارها بسیار مهم تر 
از بقیه اســت؛ بنابراین تمایز میان دو دسته از ساختارهای هزینه در مدل های کسب وکار 

مفید به نظر می رسد.

هزینه محور و ارزش محور  -

بسیاری از مدل های کسب وکار در جایی میان این دو طیف قرار می گیرند.
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مدل کسب وکار ارزش محور  -

برخی شرکت ها در طراحی مدل کسب وکار، توجه کمتری به جنبة هزینه دارند و 
درعوض تمرکز آن ها بر خلق ارزش است. ارزش های پیشنهادی مرغوب و خدمات 
اختصاصی سطح باال از مشخصات مدل های کسب و کارهای آموزش محور هستند. 
در این مدل کســب وکار می توان گفت ایجاد مگااپ برای صندوق بازنشســتگی 
کشوری ارزشمند است؛ زیرا کمتر به جنبة هزینه توجه می کند و هزینه های ناشی 
از آن ارزش محور هســتند. درحقیقت هدف و تمرکــز آن ها بر خلق ارزش برای 
بازنشستگان کشوری است؛ برای مثال طراحی، تولید، توسعه و نگهداری مگااپ، 
تجهیزات سخت افزار، نرم افزار، فرایندها و زیرساخت، از جمله مهم ترین هزینه ها در 

این مدل کسب وکار تلقی می شوند.
مدل کسب وکار هزینه محور  -

مدل های کسب وکار هزینه محور بر کمینه کردن هزینه ها تمرکز دارند. هدف این 
رویکرد ایجاد و حفظ سریع ترین ساختار هزینة ممکن با استفاده از بیشترین میزان 
خودکارســازی فعالیت ها و برون سپاری گســترده است. بدیهی است در هر مدل 
کسب وکار، هزینه ها باید تا حد امکان کاهش یابند، اما کاهش ساختار هزینه برای 
برخی کســب و کارها بسیار مهم تر از بقیه اســت؛ بنابراین تمایز میان دو دسته از 

ساختارهای هزینه در مدل های کسب وکار مفید است.

ساختارهای هزینه می توانند ویژگی های زیر را داشته باشند:
هزینه های ثابت  -

هزینه هایی که فارغ از میزان کاال و خدمات تولید شــده اند، ثابت باقی می مانند؛ 
مانند دســتمزدها، اجاره بها و امکانات فیزیکی. از آنجا که برای پلتفرم به منابع 
انسانی و فضای فیزیکی نیاز است، می توان هزینه های ناشی از آن را هزینه های 

ثابت تلقی کرد.
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هزینه های متغیر  -

هزینه هایی که با توجه به میزان کاال و خدمات تولیدشده تغییر می کند. مشخصة 
برخی کسب وکارها از قبیل تجهیزات سخت افزار، نرم افزار، فرایندها، زیرساخت ها و 

فناوری از جمله هزینه های متغیر تلقی می شوند.

4. کانال ها در مدل کسب وکار
جزء سازندة کانال ها، بیان می کند که شــرکت به منظور ارائة ارزش پیشنهادی مدنظر به 
بخش های مشتریان هدف خود، چگونه با آن ها ارتباط برقرار کرده است و به آن ها دسترسی 

دارد؛ البته وظایفی برای کانال های ارتباط با مشتری تعریف شده که عبارت اند از:
افزایش آگاهی مشتریان از محصوالت و خدمات شرکت  -

برای مثال رسانه های اجتماعی )اینستاگرام، تلگرام، سروش و...(، رسانه های صوتی 
و تصویری )رادیو صبا، پادکســت، تلویزیون و...(، رسانه های مکتوب و محیطی 
)ایمیل/ پیامک( ســبب افزایش آگاهی مشــتریان، اطالع رســانی و ارائة ارزش 

پیشنهادی به مشتریان می شود.
ترجیح دادن برخی کانال ها برای دسترسـی به ما از سـوی بخش های مختلف   -

مشتریان

در اینجا مشــتریان ما به دلیل شــرایط و موقعیت کنونی خــود، راه های ارتباطی 
غیرحضوری را در اولویت قرار می دهند؛ مانند مرکز تماس، رسانه های اجتماعی، 

مگااپ، ایمیل/ پیامک و...
کانال هایی که به بهترین شکل کار می کنند  -

رسانه های صوتی و تصویری، تلفن و مرکز تماس، شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی، برنامه های کاربردی رادیو صبا و پادکست، رسانه های مکتوب و محیطی 
)پیامک، روزنامه و مجلة خبری( کانال هایی هســتند که به بهترین شــکل کار 
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می کننــد، ولی درنهایت می توان گفت در حال حاضــر، جامع ترین و بهترین راه 
ارتباطی برای مشتریان ما مگااپ است.

فازهای کانال در مدل کسب وکار
کانال ها از فازهای مختلفی عبور می کنند و ممکن است یک کانال در چند فاز قرار بگیرد. 

این فازها عبار ت اند از:
فاز آگاهی  .1

در این فاز ما ســطح آگاهی مشــتریان را دربارة ویژگی های محصول یا خدمات 
 )Notification( با ارسال پیامک، رســانه های مکتوب و محیطی، نوتیفیکیشن
مگااپ، رســانه های اجتماعی و کانال های دیجیتال افزایش می دهیم. فاز آگاهی، 
فاز بازاریابی و تبلیغات اســت که به کمک آن می توانید فرصت شناســایی ارزش 

پیشنهادی خود را به مشتریان بدهید.
فاز ارزیابی  .2

در این فاز این پرسش مطرح می شود که چگونه در ارزیابی ارزش پیشنهادی سازمان 
به مشتریان کمک کنیم. این فاز »مرا امتحان کن قبل از اینکه مرا بخری« نام دارد. 
شرکت های خوب دربارة رقبای بازار به مشتریان خود آموزش می دهند و به آن ها در 
ارزیابی ارزش پیشنهادی کمک می کنند؛ بدین ترتیب این شرکت ها به مشتریانش خود 
کمک می کنند تا بفهمند چرا آن ها از رقبا بهتر هستند؛ برای مثال به منظور بازاریابی و 
تبلیغات خدمت/ محصول می توان از پیامک یا نوتیفیکیشن )Notification( مگااپ 
یا رسانه های اجتماعی، کانال های دیجیتال فاز آگاهی را انجام داد. همچنین مگااپ 
فرصت شناسایی و ارزیابی خدمت/ محصول را ایجاد کرده است؛ مثاًل بازنشسته ای 
که قصد تهیة تلفن همراه دارد، می تواند در فضای مگااپ کاال را با چند برند متفاوت 

هم زمان در یک صفحه مشاهده، مقایسه و ارزیابی کند.
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فاز خرید  .3

این فاز شامل فرایند فروش و معاوضة پول با محصول یا خدمت است؛ به این معنا 
که ما چگونه در خرید محصول و خدمات به مشتریان کمک می کنیم. درحقیقت 
در این فاز ما تهیة محصوالت و خدمات را برای مشتری آسان و ممکن می کنیم؛ 
برای مثــال می توان گفت برای خرید یک کاال با گذاشــتن تخفیف یا پرداخت 

به صورت اقساط خرید را برای مشتری ممکن می کنیم.
فاز تحویل  .4

در فاز تحویل که مرحلة تکمیلی اســت، این موضوع بررسی می شود که چگونه 
ارزش پیشــنهادی را به دست مشتریان خود برسانیم؛ برای نمونه قرار است یک 
فیلم یا یک فایل صوتی/ پادکســت از طریق مگااپ تحویل مشــتری داده شود. 
این فرایند ارســال می تواند از طریق لینک یا ایمیل ارسال شود. مثال دیگر اینکه 
می توانیم کاالی خریداری شــده را از طریق لجستیک/ حمل ونقل )پست، اسنپ، 
تپسی، اسنپ باکس و...( به دســت مشتری برسانیم؛ برای مثال بازنشسته ای که 
کاالیی تهیه کرده، می تواند کاالی خــود را در منزل در کوتاه ترین زمان ممکن 
توسط پست یا اســنپ باکس دریافت کند. در این مرحله پیشنهاد ما به صندوق 
این اســت که خود را با عملیات حمل ونقل و لجستیک مواجه نکند تا مرحله بعد 
پلتفرم به بلوغ برسد. در حال حاضر برای حمل ونقل از کانال توزیع تأمین کنندگان 

و ارائه دهنگان محصول استفاده می شود.

5. جریان های درآمدی در مدل کسب وکار
جزء سازندة جریان های درآمدی نشان دهندة درآمدی است که شرکت از هر بخش مشتری 
کســب می کند )هزینه ها باید از درآمدها کســر شوند تا سود به دست بیابد(. شرکت باید از 
خود بپرسد که هر بخش مشتری برای چه ارزشی تمایل به پرداخت پول دارد؟ در صورتی 



81فاز دوم: تبیین وضعیت مطلوب

که شــرکت به این پرسش پاسخ درستی دهد، می تواند یک یا چند جریان درآمدی را برای 
هر بخش مشتری ایجاد کند. هر جریان درآمدی ممکن است سازوکارهای مختلفی برای 
قیمت گذاری داشــته باشد؛ مانند قیمت های چانه زنی، مشتریان ما زمانی حاضر به پرداخت 
پول هستند که خدمت/ محصولی که دریافت کرده اند، ارزش بیشتری از مبلغ پرداختی داشته 
باشد؛ برای مثال مشتری ای که لوازم خانگی خریداری کرده است، ترجیح می دهد هزینه های 
آن را به صورت اقساط و کسر از حقوق پرداخت کند. درحقیقت نحوة پرداخت به صورت اقساط 
و کسر از حقوق برای مشتری ارزش محسوب شده و حاضر به تهیه و خرید خدمت/ محصول 

می شود. مدل کسب وکارها می تواند شامل دو نوع جریان  درآمدی باشد:

درآمدهای تراکنشی  .1
این درآمد حاصل پرداخت مشتری برای یک بار خرید است که در مدل کسب وکار ما 

وجود ندارد.
درآمد تکرارپذیر  .2

درآمد تکرارپذیر حاصل پرداخت های مکرر مشتریان در قبال ارائة ارزش پیشنهادی یا 
فراهم سازی خدمات پس از فروش برای آن هاست که در ادامه به برخی از آن ها اشاره 

شده است:
گرفتن کارمزد از تراکنش ها  -

براساس روال عرف در شبکة بانکی به ازای هر تراکنش کارمزد دریافت می شود.
تبلیغات در مگااپ و حق عضویت و اشتراک ماهانه یا ساالنه

به منظور تبلیغات یا عضویت و اشتراک ماهانه یا ساالنه از مشتریان برای استفاده 
از مگااپ هزینه ای دریافت می شود.

کمیسیون از فروش خدمت/ محصول  -

به ازای هر خرید محصول/ خدمت مگااپ می تواند حق کمیسیون یا همان بازاریابی 
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را دریافت کند. همچنیــن راه های دیگری برای ایجاد جریان های درآمدی وجود 
دارد؛ مانند:

حق عضویت  -

حق عضویت با فروش دسترسی مداوم به خدمات ایجاد می شود؛ برای مثال 
یک باشگاه ورزشی برای دسترســی اعضای خود به وسایل ورزشی باشگاه 
به صورت ماهیانه یا سالیانه از آن ها حق عضویت می گیرد. در مدل کسب و کار 
ما نیز برای استفاده از مگااپ مبلغی به عنوان حق عضویت و اشتراک ماهانه از 

دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت/ محصول دریافت می شود.
تبلیغات  -

انجــام تبلیغات از پرداخت کارمزد در ازای انجام تبلیغ برای یک محصول، 
خدمت یا برند خاص ناشــی می شــود. صنعت رســانه و برگزارکنندگان 
مســابقات ورزشی به طور ســنتی بیش از حد بر درآمدهای ناشی از تبلیغات 
متکی هســتند. یک محصــول یا خدمت ممکن اســت به دلیل تبلیغات و 
اطالع رسانی برجســته و معروف شــود؛ برای مثال کلینیک دندانپزشکی 
که به تازگی عالوه بر خدمات درمان، خدمات زیبایی نیز به مشــتری ارائه 
می دهد، می تواند با پرداخت هزینه ای در فضای مگااپ مشتری را از خدمت 

جدید مطلع کند.

6. ارتباط با مشتریان در مدل کسب وکار
جزء سازندة ارتباط با مشتری در مدل کسب وکار انواع روابط شرکت را با بخش های خاصی 
از مشتریان توصیف می کند.  در این میان، الزم است شرکت نوع رابطه ای را که می خواهد 
با هر بخش از مشــتریان شکل دهد، برای خود روشن و شــفاف کند. گسترة این روابط 
می تواند از ارتباطات حضوری تا خدمات پشتیبان خودکار را دربرگیرد. گفتنی است بخش 
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ارتباط با مشتری، اهمیت ویژه ای دارد و می تواند تأثیر عمیقی بر تجربة کلی مشتری داشته 
باشد. انگیزه های زیر می توانند پیش ران های ارتباط با مشتری باشند:

جذب مشتری:  تجربة آسان، منحصربه فرد و مبتنی بر الگوی رفتار مصرف کننده،   -
فرایند متقاعدکردن مشتری برای انتخاب محصول شرکت از میان تمامی انتخاب ها 

موجود در بازار را فراهم کرده است.
حفظ مشـتری: باشگاه مشـتریان به ارتباط طوالنی مدت شرکت با مشتریان خود   -

اشاره می کند.
افزایـش میزان فـروش: ارتباط مؤثـر و دوطرفة دریافت کننـده خدمت/ محصول   -
)بازنشسـته( و مـگااپ، ارتبـاط مؤثر و دوطرفـة دریافت کننـدة خدمت/ محصول 
)بازنشسـته( و مـگااپ، ارتبـاط مؤثر و دوطرفـة دریافت کننـدة خدمت/ محصول 

)بازنشسته( و مگااپ سبب افزایش میزان فروش می شود.
در روابط شرکت با یک بخش از مشتریان انواعی از ارتباطات وجود دارد:

ارتباط خودکار  -

خدمات خودکار شــکل کامل تری از خدمات اســت؛ برای مثال، بهره مندی 
از پروفایل های کاربری شخصی سازی شــده برای مشــتریان، دسترسی به 
خدمات سفارشی را فراهم می کند. خدمات خودکار می تواند مشتریان خاص و 
مشخصات آنان را تشخیص داده و براساس سفارش ها و مبادالت، اطالعاتی 

را به آن ها ارائه دهد.
جوامع  -

جوامع ابزاری اســت که شــرکت ها آن را برای برقراری ارتباط صمیمانه تر 
با مشتریان فعلی و بالقوه و نیز تســهیل ارتباط میان آن ها به کار می گیرند. 
بسیاری از شرکت ها جوامع آنالینی را پشتیبانی می کنند که به کاربران امکان 

تبادل دانش و حل مسائل یکدیگر را می دهد.
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خلق مشترک  -

خلق مشترک نوعی ارتباط است که در آن شرکت ها از روابط سنتی مشتری- 
خریدار فراتر می رود و با مشتریان به صورت مشترک به خلق ارزش می پردازند.

7. منابع کلیدی در مدل کسب وکار
جزء ســازندة منابع کلیدی در مدل کسب وکار، به منابعی اشاره دارد که در راستای خلق 
ارزش برای مشتری ضروری هســتند و از مهم ترین دارایی های مورد نیاز برای عملکرد 
صحیح کســب وکار محسوب می شــوند. هر مدل کســب وکار به منابع کلیدی نیاز دارد 
که شــرکت به کمک این منابع ارزش پیشــنهادی خود را خلق و ارائه می کند، به بازارها 
دسترسی می یابد، ارتباط با بخش مشتری را حفظ می کند و به کسب درآمد می پردازد. با 
توجه به نوع مدل کسب وکار، منابع کلیدی مختلفی مورد نیاز است. تولیدکنندة ریزتراشه 
به وسایل تولیدی ســرمایه بر نیاز دارد؛ درحالی که طراح ریزتراشه بیشتر بر منابع انسانی 
به عنوان منبع کلیدی تمرکز دارد. منابع کلیدی می توانند فیزیکی، مالی، معنوی یا انسانی و 
تحت تملک شرکت باشند. همچنین می توانند توسط شرکت اجاره شده یا توسط شرکای 

کلیدی تأمین شوند.
منابع دیجیتال  -

برای مثال محتواها، فایل های آموزشی موجود در وب سایت صندوق بازنشستگی یا 
رادیو صبا و پادکست جزء منابع دیجیتال محسوب می شوند.

عرضه کنندگان خدمت/ محصول  -

درحقیقت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول و خدمت هستند؛ مانند کفش ملی، 
شرکت پگاه و...

دریافت کنندگان خدمت/ محصول  -

در اینجا بازنشستگان کشوری هستند.
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بانک های اطالعاتی  -

همة اطالعات بازنشستگان از جمله سن، جنسیت، محل سکونت، تعداد فرزندان 
و... در بانک اطالعاتی صندوق قرار دارند.

برند  -

صندوق به دلیل شهرت و معروفیت خود به عنوان یک برند شناخته شده محسوب 
می شود.

در اینجا این پرسش مطرح می شود که در این مدل کسب وکار ایجاد جریان های 
درآمدی به چه منابعی احتیاج دارند؟

کارمزد از محل تراکنش ها  -

بــرای مثال بازنشســته ای که کاال یا خدمتی را دریافت کرده اســت، به ازای هر 
تراکنش مبلغی برای کارمزد باید به مگااپ پرداخت می کند.

تبلیغات و بازاریابی در مگااپ  -

برای مثــال از ارائه دهندة خدمت/ محصول مبلغی برای تبلیغات، دیده شــدن و 
اطالع رسانی به مشتری گرفته می شود.

حق عضویت و اشتراک ماهانه در مگااپ  -

برای مثال از مشــتریان یعنی بازنشســتگان و ارائه دهندگان خدمت / محصول 
فروشــندگان و تولیدکنندگان مبلغی برای اشتراک و حق عضویت جهت استفاده 

از مگااپ گرفته می شود.
کمیسیون و حق بازاریابی  -

به ازای فروش هر خدمت یا محصول از ارائه دهندة خدمت و محصول مبلغی برای 
حق بازاریابی و کمیسیون گرفته می شود.
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8. فعالیت های کلیدی در مدل کسب وکار
جزء ســازندة فعالیت های کلیدی، مهم ترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل 
کســب وکار را تشریح می کند. هر مدل کسب وکار به تعدادی فعالیت کلیدی نیاز دارد. این 
فعالیت ها مهم ترین اقداماتی هســتند که یک شــرکت باید انجام دهد تا عملکرد موفقی 
داشته باشد. مانند منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی نیز برای خلق و ارائة ارزش پیشنهادی، 
دســت یابی به بازارها، حفظ ارتباط با مشتری و کسب درآمد ضروری هستند. فعالیت های 
کلیدی نیز ماننــد منابع کلیدی، با توجه به نوع مدل کســب وکار متفاوت اند؛ برای مثال 
فعالیت های کلیدی برای شــرکت های تولیدکنندة نرم افزار، شامل توسعة نرم افزار است.  

فعالیت های کلیدی به صورت زیر تقسیم  می شوند:
فعالیت کلیدی تولید  -

منظور از فعالیت کلیدی تولید، طراحی، ساخت و ارائة محصول به مقدار قابل توجه 
و با کیفیت عالی اســت. در مدل کسب وکار ما تولید و نگهداری و توسعة مگااپ 

به عنوان فعالیت کلیدی تولید محسوب می شود.
فعالیت کلیدی حل مسئله  -

فعالیت های کلیدی از این نوع شامل ارائة راهکارهای جدید برای مسائل خاص هر 
مشتری به صورت مجزاست. عملیات بیشتر شرکت های مشاوره ای، بیمارستان ها 
و سایر سازمان های خدماتی معمواًل فعالیت های حل مسئله است. اتصال هوشمند 

میان عرضه و تقاضا در مدل کسب وکار ما جزء فعالیت کلیدی مسئله است.
-  فعالیت کلیدی پلتفرم

فعالیت های مرتبط با مدیریت پلتفرم یا شبکه، قالب فعالیت های کلیدی مدل های 
کســب و کار را تشکیل می دهند که در طراحی آن ها از یک پلتفرم به عنوان منابع 
کلیدی اســتفاده شــده اســت؛ مانند مدیریت اطالعات کاربران و ارائه دهندگان 
خدمت/ محصول، رگوالتوری حاکمیت و نظارت بر کیفیت و نحوة عرضة خدمت/ 
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محصول. مدل کسب وکار ما را رگوالتوری، حاکمیت و نظارت بر نیازمندی ها و ثبت 
درخواست ها و پیگیری پیشنهادها و نیازمندی های بازنشستگان، ارائة انواع خدمت/ 
محصول فرهنگی، رفاهی و اجتماعی، ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان کاال و 
خدمت فعالیت های کلیدی تشــکیل می دهند. در این میان، شبکه ها، پایگاه های 

واسطه، نرم افزار و حتی برندها می توانند به عنوان پلتفرم عمل کنند.

9. شرکای کلیدی در مدل کسب وکار
جزء ســازندة شرکای کلیدی، شــبکه ای از تأمین کنندگان و شرکا را توصیف می کند که 
سبب عملکرد صحیح مدل کســب  وکار می شوند. شرکت ها به دالیل مختلفی برای خود 
شریک انتخاب می کنند و مشارکت ها سنگ بنای بسیاری از مدل های کسب وکار محسوب 
می شوند. شرکت ها به منظور بهینه کردن مدل های کسب وکار خود، کاهش خطر یا کسب 
منابع، مشارکت هایی ایجاد می کنند. در راستای ایجاد شرکای کلیدی در مدل کسب وکار، 
ابتدا الزم اســت به این پرسش پاسخ دهیم که شرکای کلیدی ما در این مدل کسب وکار 

چه کسانی هستند؟
تولیدکنندگان، مانند تولیدکنندة کفش ملی، تولیدکنندة لبنیات پگاه و...  -

فروشـندگان، مانند سـوپرمارکت ها، نمایندگی های فروش خودرو، نمایندگی های   -
فروش موبایل و لپ تاپ و...

شرکت های تکنولوژی محور و دانش بنیان مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که   -
به منظور افزایش علم و ثروت، توسعة اقتصادی بر پایة دانش و تحقق اهداف علمی 
و اقتصادی در راسـتای گسـترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج 
تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزة فناوری های برتر 

و با ارزش افزودة فراوان )به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط( تشکیل می شود.
مراکز نوآوری که با همان ایدة جذب خالقیت ها و نوآوری های افراد ایجاد شده اند   -
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و به دنبال عرضة یک محصول به بازار هستند؛ البته محصولی که بر مبنای دانش 
و پژوهش ساخته شده باشد. آن ها با تأمین بودجة فعالیت خود از شرکت هایی که 
به آن ها وابسته اند یا شرکت هایی که طرح ها را به آن ها می فروشند به حیات خود 

ادامه می دهند و سهمی هم از بودجه در نظام حاکم هر حکومت دارند.
شـرکت های اطالع رسـانی و تبلیغات: طراحی و پشتیبانی مگااپ، طراحی و چاپ   -
کاتالوگ و بروشـور برای محصوالت، تیزر، کلیپ، انیمیشـن، موشـن گرافیک و... 

شرکایی هستند که می توانند ما را در این مدل کسب وکار یاری کنند.



فاز سوم:
تحلیل شکاف

در این فاز از پژوهش تعیین می کنیم که چه شــکافی وجود دارد و چگونه این شکاف ها از 
رسیدن به هدف جلوگیری می کنند. بخش بهتر و مهم تر، دانستن این است که چگونه از 
مشکالت فراتر برویم. باید اهدافی روشن ایجاد کنیم تا بتوانیم تغییرات را به درستی صورت 
دهیم. برای اجرای تجزیه و تحلیل شکاف، از ابزارهایی مانند تحلیل SWOT و چارچوب 
 SWOT اســتفاده می شــود که ما در اینجا از ابزار )Mckinsey 7S( هفت اس مکینزی

استفاده کرده ایم.
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در مطالعات صورت گرفته در مستندات موجود، در برخی نیازهای سازمان برای بهبود 
وضع موجود، اســتراتژی هایی بیان شــده که در مواجهه با مدل های حاصل از ماتریس 

SWOT بیان شده اند.

SWOT ماتریس

جدول 6. ماتریس Swot و استراتژی های آن

SWOT ماتریس
محیط داخلی

S نقاط قوتW نقاط ضعف

محیط خارجی

O
فرصت ها

SO
استراتژی های تهاجمی

WO
استراتژی های 
محافظه کارانه

)نگهدارندة درون گرا(
T

تهدیدها
ST

استراتژی های
نگهدارندة برون گرا

WT
استراتژی های تدافعی
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)Strengths( نقاط قوت صندوق بازنشستگی کشوری

جدول 7. نقاط قوت صندوق بازنشستگی کشوری

شرحکد

S1

طراحی و اجرای توســعة سیستم های مکانیزه پیشرفته برای انجام امور جاری صندوق )امور 
بازنشستگی، درآمد و هزینه، مالی، پرسنلی، دبیرخانه، پرداخت مستقیم، بیمة عمر و حوادث، 

وکالت نامه، پرداخت وام ضروری به بازنشستگان و...(

S2استقرار نظام پیشنهادها در صندوق

S3نهادینه شدن فرهنگ پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع در صندوق

S4گسترش خدمات بیمه ای، از جمله بیمة تکمیلی درمان و بیمة عمر و حوادث بازنشستگان

S5برون سپاری خدمات قابل واگذاری

S6عزم و ارادة جدی تیم مدیریت ارشد صندوق برای حل چالش های معیشتی بازنشستگان

S7تنوع سبد سرمایه گذاری در صندوق

S8نهادینه شدن فرهنگ آموزش در سطح صندوق

S9تعامل مناسب با دستگاه های اجرایی و بانک ها

S10ارائة خدمات الکترونیک به بازنشستگان

S11)وجود ظرفیت های اقتصادی و تولیدی در اختیار صندوق )از جمله کفش ملی و پگاه

S12
وجــود واحد تخصصی متمرکز بر امور رفاهی )اداره کل فرهنگی – اجتماعی( در ســاختار 

سازمانی صندوق و تمرکز بر توسعة آن توسط تیم مدیریت ارشد

S13
توجه ویژه تیم مدیریت ارشــد صندوق به ارتقای ســطح کمی و کیفی بیمة تکمیلی درمان 

بازنشستگان

S14اولویت تیم مدیریت ارشد در تسریع ارائة خدمات و بهبود فرایندها با تأکید بر اتوماسیون سازی
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)Weaknesses( نقاط ضعف صندوق بازنشستگی کشوری

جدول 8. نقاط ضعف صندوق بازنشستگی کشوری

شرحکد

W1
وابستگی شدید به دولت به دلیل عدم کفایت منابع حاصل از منابع داخلی )کسورات شاغالن 

و سرمایه گذاری ها(

W2ناکارآمدی نظام اطالع رسانی و شفاف سازی

W3نبود اجتماع نظر دربارة تلقی از صندوق به عنوان نهاد بیمه ای یا حمایتی

W4ضعف در تأمین نیروی متخصص و مسلط به صنعت بیمه و نظام تأمین اجتماعی

W5نداشتن انگیزه در میان کارکنان به دلیل نبود مسیر پیشرفت شغلی

W6وجود تفسیر به رأی دربارة برخی قوانین و مقررات بیمه ای

W7نظام ارزیابی عملکرد جامع و اتصال نیافتن عملکرد به سایر سیستم های منابع انسانی 

W8نبود اکچوئری حرفه ای در صندوق

W9
رعایت نکردن اصول و قواعد ســرمایه گذاری، پرتفوی نامناسب سرمایه گذاری و پایین بودن 

بازده سرمایه گذاری

W10مطابقت نداشتن میزان سرمایه گذاری ها با سود حاصل از آن ها

W11بنگاه داری ناکارآمد

W12عدم به روزرسانی مطالبات صندوق از دولت و عدم وصول به موقع آن

W13عدم هم راستایی ساختار سازمانی با راهبردهای صندوق

W14کوتاه بودن طول دورة مدیریتی در شرکت ها و مجموعة باالدستی

W15نبود نظام شایستگی در انتصاب مدیران ارشد و مدیران شرکت های زیرمجموعه

W16نبود نظام اختیارات در سطح صندوق
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شرحکد

W17رصدنکردن کارآمد قوانین و مقررات و مشارکت ضعیف در اصالح قوانین و مقررات غیربیمه ای

W18بوروکراسی درهم تنیده، ممانعت آن، اجرای طرح های سریع و توسعه ای جدید و کندبودن تصمیم گیری

W19نامناسب بودن سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

W20مشارکت ضعیف بازنشستگان در نظام تصمیم گیری

W21نبود نظام مناسب پرداخت برای مدیران ارشد هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه

W22نبود متولی مشخص در امر فرهنگ سازمانی

W23نبود سازوکارهای کنترلی و نظارتی در حوزة مالی و سرمایه گذاری

W24نبود سازوکارهای الزام آور و کنترلی برای تکمیل و به روزرسانی سیستم شاغالن

W25نبود متولی واحد و سامانة منسجم و یکپارچه پاسخ گویی در صندوق

W26جهت گیری نامشخص در صندوق دربارة جایگاه اکچوئری

)Opportunities( فرصت های صندوق بازنشستگی کشوری

جدول 9. فرصت های صندوق بازنشستگی کشوری

شرحکد

O1سیاست های اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی سازی

O2امکان بهره برداری از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

O3امکان بهره برداری از یافته های روز سازمان ها و نهادهای بین المللی فعال در حوزة تأمین اجتماعی

O4امکان دسترسی به نیروی کار ماهر و متخصص

O5در اولویت بودن بحران بیمة تأمین اجتماعی در برنامه های باالدستی
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شرحکد

O6
توسعة ارتباط با همة دستگاه های ذی نفع مانند ثبت احوال، تأمین اجتماعی و بهشت زهرا 

به منظور تبادل اطالعات

O7امکان عرضة سهام شرکت های زیرمجموعه در بورس

O8وجود پتانسیل بهره برداری از سیستم هوش کسب وکار

O9حمایت از باالرفتن قیمت سهام و رشد شاخص های بورس

O10تمایل و همکاری دولت دربارة تخصیص بودجه به منظور هم سان سازی بازنشستگان و موظفان

O11
اهمیت حمایت و توجه به معیشــت اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان در ارکان مختلف 

نظام جمهوری اسالمی

O12امکان ایجاد پلتفرم ارتباطی با استفاده از ظرفیت های کشور و بانک های عامل

O13وجود پتانسیل بهره برداری از ظرفیت استارت آپ های حوزة اجتماعی

O14در اولویت بودن برنامه های شفافیت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

O15امکان بهره برداری از سیستم ها و نرم افزارهای به روز مدیریت فرایند در کشور

O16
امــکان به گزینــی )Benchmark( نمونه هــای موفق مدیریت عملکــرد و بهره برداری از 

تجربه های آنان

O17ITC امکان بهره برداری از خدمات شرکت های پیشرو در حوزة

O18سیاست ارکان نظام مبنی بر استقرار دولت الکترونیک

O19
برجسته شــدن و اولویت موضوع مدیریت دانش در ســطح کشــور و تســری یافتن آن در 

دستگاه های اجرایی

O20امکان ورود به کسب وکارهای کم سرمایه بر و با بازدهی باال

O21تمایل کانون های بازنشستگی برای مشارکت در تصمیم سازی ها

O22
امکان بهره مندی از تجربه های موفق شرکت های پیشرو در نظام پیشنهاد ها و بهره گیری از 

خدمات و نرم افزارهای پیشرفته
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شرحکد

O23امکان بهره گیری از پتانسیل های رسانه های جمعی برای توسعة اطالع رسانی و شفاف سازی

O24تمایل و همکاری دولت در تخصیص بودجه برای بیمة مکمل درمان بازنشستگی

)Treathes( تهدیدهای صندوق بازنشستگی کشوری

جدول 10. تهدیدهای صندوق بازنشستگی کشوری

شرحکد

T1تحمیل قوانین و مقررات حمایتی به صندوق از سوی سیاست گذار

T2
کاهش استخدام های رسمی دولت و به دنبال آن کاهش میزان ورودی های صندوق که 

سبب کاهش نسبت پشتیبانی می شود.

T3نبود نظام هماهنگ در پرداخت حقوق به کارکنان دولت

T4 پایین بودن سن بازنشستگی و باالبودن سن امید به زندگی در کشور

T5آگاهی نداشتن مخاطبان جامعه از نظام بیمه ای و متوقع بودن آن ها از صندوق های بازنشستگی

T6وضعیت نامناسب معیشتی و رفاهی بازنشستگان کشوری

T7رکود حاکم بر کشور، مشکالت حوزة سرمایه گذاری و کاهش بازارهای جذاب مالی

T8پرداخت نکردن به موقع کسورات از سوی دستگاه های اجرایی

T9تحمیل بنگاه های زیان ده به صندوق در قالب رد دیوان دولت

T10اعمال تصمیم های توجیه ناپذیر اقتصادی از سوی عوامل ذی نفوذ

T11دخالت مقامات ذی نفوذ استانی در امور داخلی از جمله استخدام و انتصاب و خرید نهاده ها

T12باالبودن نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز
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شرحکد

T13پیش بینی تداوم تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت

T14
تغییرنکردن قوانین و مقررات مرتبط با امور بازنشســتگی به منظور استقرار ضوابط مبتنی بر 

سازوکارهای بیمه ای

T15دغدغة تأمین مالی و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و موظفان

T16چالش های نظام اقتصاد کالن در کشور

T17
وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی و قرارگرفتن در فهرست سه بحران اصلی کشور 

در برنامة ششم توسعه

T18ضعف نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در حوزة امور بازنشستگی

 پس از بررسی نقاط ضعف، قوت ها، فرصت ها و تهدیدها چهار استراتژی زیر به دست 
آمده است:

)SO( استراتژی های تهاجمی  -

در این استراتژی، سازمان با تکیه بر قوت های داخلی بیشترین بهره را از فرصت های 
خارجی می برد.

)WO( )استراتژی های محافظه کارانه )نگهدارندة درون گرا  -

هدف استراتژی محافظه کارانه این است که از مزیت های موجود در فرصت ها برای 
جبران نقاط ضعف استفاده کند.

)ST( استراتژی های نگهدارندة برون گرا  -

در این موقعیت هدف سازمان این است از روش هایی استفاده کند تا با استفاده از 
نقاط قوت داخلی از تأثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود.

)WT( استراتژی های تدافعی  -

هدف از این اســتراتژی کاهش نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشــی از 
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محیط خارجی است.
استراتژی های تهاجمی )حداکثر – حداکثر(  -

تمام ســازمان ها خواهان وضعیتی هستند که بتوانند هم زمان قوت و فرصت های 
خود را به حداکثر برسانند. در این میان، راهبرد تهاجمی راه حلی کنشگر است. در 
چنین وضعیتی سازمان با استفاده از نقاط قوت خود به منظور گسترش خدمات خود 
گام برمی دارد. خواست و تالش همة سازمان ها دستیابی به وضعیتی است که در 
آن با اســتفاده از نقاط قوت خود از فرصت های موجود در محیط خارجی نهایت 
بهره را ببرند. بر این اساس راهبردهای اصلی صندوق که در زمرة استراتژی های 

تهاجمی طبقه بندی می شود، عبارت اند از:
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جدول 11. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»توسعة توان معیشتی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان و موظفان«

 

)O( فرصت ها                          

)S( نقاط قوت             

O10
تمایل و همــکاری دولت در تخصیص 
بودجه برای هم سان سازی بازنشستگان 

و موظفان

O24
تمایل و همــکاری دولت در تخصیص 
بودجــه بــرای بیمــة مکمــل درمان 

بازنشستگی

O11
اهمیت حمایت و توجه به معیشت اقشار 
آســیب پذیر از جمله بازنشســتگان در 

ارکان مختلف نظام جمهوری اسالمی

O24 تمایل و همــکاری دولت در تخصیص
بودجه برای بیمة مکمل درمان بازنشستگی

S1
طراحی و اجرای توســعة سیستم های 
مکانیزة پیشرفته برای انجام امور جاری 

صندوق

توسعة توان معیشتی و افزایش قدرت 
خرید بازنشستگان

S6
عــزم و ارادة جدی تیم مدیریت ارشــد 
صندوق برای حل چالش های معیشتی 

بازنشستگان

S11 وجود ظرفیت های اقتصادی و تولیدی در
اختیار صندوق )از جمله کفش ملی و پگاه(

S12

وجود یک واحد تخصصی متمرکز بر امور 
رفاهی )اداره کل فرهنگی – اجتماعی(

در ساختار سازمانی صندوق و تمرکز بر 
توسعة آن توسط تیم مدیریت ارشد

S13
توجه ویژه تم مدیریت ارشد صندوق به 
ارتقای سطح کمی و کیفی بیمة تکمیلی 

درمان بازنشستگان
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جدول 12. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»چابک سازی«

)O( فرصت ها                          

)S( نقاط قوت             

O6

توســعة ارتباط با تمامی دســتگاه های 
ذی نفــع ماننــد ثبت احــوال و تأمین 
اجتماعی و بهشــت زهرا بــرای تبادل 

اطالعات

O8
وجود پتانســیل بهره برداری از سیستم 

هوش کسب وکار

O15

امــکان بهره بــرداری از سیســتم ها و 
نرم افزارهای بــه روز مدیریت فرایند در 

کشور

S1
طراحی و اجرای توســعة سیستم های 
مکانیزه پیشرفته برای انجام امور جاری 

صندوق

چابک سازی S5برون سپاری خدمات قابل واگذاری

S14
اولویت تیم مدیریت ارشد در تسریع در 
ارائة خدمات و بهبود فرایندها با تأکید بر 

اتوماسیون سازی

استراتژی های محافظه کارانه )راهبرد حداقل - حداکثر(
در راهبرد محافظه کارانه، با کاســتن از ضعف ها می توان حداکثر استفاده را از فرصت های 
موجود ببرد. یک ســازمان ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصت هایی 
شــود، اما به کمک ضعف های ســازمانی خود قادر به بهره برداری از آن نباشــد. در چنین 
شــرایطی در نظر گرفتن راهبرد انطباقی می تواند امکان استفاده از فرصت را فراهم کند. 

راهبردهای زیر، در زمرة استراتژی های محافظه کارانه صندوق تلقی می شوند:
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جدول 13. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی »تحول سازمانی«

)O( فرصت ها                          

)W( نقاط ضعف             

O4امکان دسترسی به نیروی کار ماهر و متخصص

O15
امــکان بهره بــرداری از سیســتم ها و 
نرم افزارهای به روز مدیریت فرایند در کشور

O16
امکان به گزینی Benchmark نمونه های 
موفق مدیریت عملکرد و بهره برداری از 

تجربه های آنان

O17
امکان بهره برداری از خدمات شرکت های 

ITC پیشرو در حوزة

O18
سیاســت ارکان نظام مبنی بر استقرار 

دولت الکترونیک

O19
برجسته شدن و اولویت موضوع مدیریت 
دانش در سطح کشور و تسری یافتن آن 

در دستگاه های اجرایی

W4
ضعف در تأمین نیروی متخصص و مسلط 

به صنعت بیمه و نظام تأمین اجتماعی

تحول سازمانی

W5
انگیزه نداشتن کارکنان به دلیل نبود مسیر 

پیشرفت شغلی

W7
 نظــام ارزیابــی عملکــرد جامــع و 
بــه ســایر  اتصال نیافتــن عملکــرد 

سیستم های منابع انسانی

W13
هم راســتانبودن ســاختار ســازمانی با 

راهبردهای صندوق
W16نبود نظام اختیارات در سطح صندوق

W15
نبود نظام شایستگی در انتصاب مدیران 
ارشد و مدیران شرکت های زیرمجموعه

W21
نبود نظام مناســب پرداخت برای مدیران 
ارشد هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه

W22نبود متولی مشخص در امر فرهنگ سازمانی
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جدول 14. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»بهینه سازی ترکیب دارایی های صندوق«

)O( فرصت ها                          

)W( نقاط ضعف             

O1
سیاست های اصل 44 قانون اساسی و 

روند خصوصی سازی

O7
امــکان عرضة ســهام شــرکت های 

زیرمجموعه در بورس

O9
حمایت از باالرفتن قیمت سهام و رشد 

شاخص های بورس

O3

امــکان بهره بــرداری از یافته های روز 
سازمان ها و نهادهای بین المللی فعال در 

حوزة تأمین اجتماعی

O20
امکان ورود به کسب و کارهای کم سرمایه بر 

و با بازدهی باال

W1

وابستگی شدید به دولت به دلیل کفایت 
نداشتن منابع حاصل از مرجع های داخلی 

)کسورات شاغالن و سرمایه گذاری ها(

بهینه سازی ترکیب
دارایی های صندوق W9

رعایت نکردن اصول و قواعد سرمایه گذاری، 
پرتفوی نامناسب سرمایه گذاری و پایین 

بودن بازده سرمایه گذاری

W10
مطابقت نداشتن میزان سرمایه گذاری ها 

با سود حاصل از آن ها
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جدول 15. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»بهبود ارتباطات اعتمادسازی مشترکان«

)O( فرصت ها                          

)W( نقاط ضعف             

O15
امــکان بهره بــرداری از سیســتم ها و 
نرم افزارهای به روز مدیریت فرایند در کشور

O16

امکان به گزینی Benchmark نمونه های 
موفق مدیریت عملکرد و بهره برداری از 

تجربه های آنان

O21
برای  بازنشســتگی  کانون های  تمایل 

مشارکت در تصمیم سازی ها

O22

امــکان بهره منــدی از تجربه های موفق 
شرکت های پیشــرو در نظام پیشنهاد ها و 
بهره گیری از خدمات و نرم افزارهای پیشرفته

O23

امــکان بهره گیــری از پتانســیل های 
توســعة  به منظور  جمعی  رســانه های 

اطالع رسانی و شفاف سازی

W2ناکارآمدی نظام اطالع رسانی و شفاف سازی

بهبود ارتباطات
اعتمادسازی مشترکان

W20
بازنشستگان در نظام  مشارکت ضعیف 

تصمیم گیری

W25
نبود متولی واحد و سامانه ای منسجم و 

یکپارچه برای پاسخ گویی در صندوق
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استراتژی های نگهدارندة برون گرا )راهبرد حداکثر- حداقل(
این دسته از راهبردها بر پایة بهره گیری از قوت های سیستم برای مقابله با تهدیدات تدوین 
می شــود و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهدیدات است. با 
وجود این، براساس تجربه های گذشته کاربرد نابجای قدرت می تواند نتایج نامطلوبی ایجاد 
کند. هیچ ســازمانی نباید به طور نسنجیده از قدرت خود برای رفع تهدیدات استفاده کند. 
باید توجه داشت که از تالقی نقاط قوت و تهدیدهای رودرروی صندوق، راهبردی حاصل 

نشده است.

استراتژی تدافعی )راهبرد حداقل- حداقل(
هدف کلی این راهبرد که می توان آن را راهبرد »بقا« نیز نامید، کاهش ضعف های سیستم 
به منظور کاستن و خنثی سازی تهدیدات است بنگاهی که با تهدیدات خارجی و ضعف های 
درونی روبه روست، با وضعیت وخیمی سروکار دارد؛ بنابراین بنگاه مزبور باید برای بقای خود 
بجنگد و راهی برای بقا و دفاع از خود جست وجو کند. در حال حاضر می توان راهبردهای 

زیر را در دستة استراتژی های تدافعی طبقه بندی کرد.
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جدول 16. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»توازن در منابع و مصارف«

)T( تهدیدها                          

)W( نقاط ضعف             

T1
تحمیل قوانین و مقررات حمایتی به صندوق 

توسط سیاست گذار

T2
کاهش اســتخدام های رسمی دولت و به تبع 
آن کاهش میزان ورودی های صندوق که به 

کاهش نسبت پشتیبانی منجر می شود.

T4 
پایین بودن سن بازنشستگی و باالبودن سن 

امید به زندگی در کشور

T8
پرداخت نکردن به موقع کســورات از سوی 

دستگاه های اجرایی

T15
دغدغة تأمین مالی و پرداخت به موقع حقوق 

بازنشستگان و موظفین

T14
تغییرنکردن قوانین و مقررات مرتبط با امور 
بازنشستگی به منظور استقرار ضوابط مبتنی 

بر سازوکارهای بیمه ای

T17
وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی و 
قرارگرفتن در فهرست سه بحران اصلی کشور 

در برنامة ششم توسعه

T18
ضعف نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در 

حوزة امور بازنشستگی

W1
وابستگی شدید به دولت به دلیل کفایت نداشتن 
منابع حاصل از مرجع های داخلی )کســورات 

شاغالن و سرمایه گذاری ها(

توازن در منابع و مصارف

W17
رصدکــردن ناکارآمد قوانیــن و مقررات و 
مشارکت ضعیف در اصالح قوانین و مقررات 

غیربیمه ای

W6
وجود تفسیر به رأی دربارة برخی از قوانین و 

مقررات بیمه ای

W3
نبود اجتمــاع نظر دربارة تلقــی از صندوق 

به عنوان نهاد بیمه ای یا حمایتی

W24
نبود ســازوکارهای الزام آور و کنترلی به منظور 

تکمیل و به روزرسانی سیستم شاغالن
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جدول 17. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»التزام به محاسبات بیمه ای«

)T( تهدیدها                          

)W( نقاط ضعف             

T1
تحمیل قوانین و مقــررات حمایتی به 

صندوق توسط سیاست گذار

T2

کاهش اســتخدام های رسمی دولت و 
به تبــع آن کاهش میــزان ورودی های 
صنــدوق که ســبب کاهش نســبت 

پشتیبانی می شود.

T4 
پایین بودن سن بازنشستگی و باالبودن 

سن امید به زندگی در کشور

T5

آگاهی نداشــتن مخاطبــان جامعــه از 
نظام بیمــه ای و متوقع بــودن آن ها از 

صندوق های بازنشستگی

W1

وابســتگی شــدید به دولــت به دلیل 
از  حاصــل  منابــع  کفایت نداشــتن 
مرجع های داخلی )کسورات شاغالن و 

سرمایه گذاری ها(
التزام به محاسبات بیمه ای

W8نبود اکچوئری حرفه ای در صندوق

W26
جهت گیری نامشخص در صندوق دربارة 

جایگاه اکچوئری
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جدول 18. تحلیل SWOT منتهی به راهبرد اصلی
»بهبود بنگاه داری با رویکرد بازدهی مناسب و ساماندهی«

)T( تهدیدها                          

)W( نقاط ضعف             

W9

رعایت نکردن اصول و قواعد سرمایه گذاری، 
پرتفــوی نامناســب ســرمایه گذاری و 

پایین بودن بازدهی سرمایه گذاری

W10
تطبیق نداشتن میزان سرمایه گذاری ها با 

سود حاصل از آن ها

W12
از  مطالبات صندوق  به روزرسانی نکردن 

دولت و وصول نشدن به موقع آن ها

W13
نبود هم راســتایی ساختار ســازمانی با 

راهبردهای صندوق

T15
دغدغة تأمین مالــی و پرداخت به موقع 

حقوق بازنشستگان و موظفان

T16چالش های نظام اقتصاد کالن در کشور

W1

وابستگی شدید به دولت به دلیل کفایت 
نداشتن منابع حاصل از مرجع های داخلی 

)کسورات شاغالن و سرمایه گذاری ها(
بهبود بنگاه داری

با رویکرد بازدهی مناسب
و ساماندهی

W11بنگاه داری ناکارآمد

W14
در  مدیریتی  دورة  کوتاه بــودن طــول 

شرکت ها و مجموعة باالدستی

W23
نبود ســازوکارهای کنترلی و نظارتی در 

حوزة مالی و سرمایه گذاری
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جمع بندی راهبردها و حوزه های راهبردی

جدول 19. جمع بندی راهبردها و حوزه های راهبردی

کد راهبرد راهبرد اصلی حوزة راهبردی ردیف

W1-W11-W14-
W23/T9-T10-T13-

T15-T16-T20

بهبود بنگاه داری با رویکرد بازدهی مناسب و 
ساماندهی توسعة

اقتصادی 1
W1-W10-W9/O1-
O3-O7-O9-O20

بهینه سازی ترکیب دارایی های صندوق

S1-S6-S11-S12-S13/
O10-O11-O12-O24

توسعة توان معیشتی و افزایش قدرت خرید 
بازنشستگان و موظفان توسعة

کیفیت زندگی 
بازنشستگی

2
W2-W20-W25/O15-

O16-O21-O23
بهبود ارتباطات و اعتمادسازی مشترکان

S5-S14/O6-O15-O8 چابک سازی

تعالی سازمانی 
صندوق

3W4-W5-W7-W13-
W15-W16-W21-W23/

O4-O16-O19

تحول سازمانی

W1-W3-W6-W17-
W24/T1-T2-T4-T8-
T14-T15-T17-T18

توازن در منابع و مصارف تبدیل شدن به 
صندوقی مبتنی 
بر اصول بیمه ای

4
W1-W8-W27/T1-

T2-T4-T5
التزام به محاسبات بیمه ای

راهبردهایی که به رنگ طوســی در جدول های باال مشــخص شده اند، مهر تأییدی 
بر انتخاب روش پلتفرمی برای تغییر مدل کســب وکار صندوق هستند. درواقع مدل نوین 

کسب وکار صندوق شامل موارد زیر است:
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تحول سازمانی  -

به کمک بهره برداری از سیســتم ها و نرم افزارهای به روز مدیریت فرایند در کشور، 
امکان به گزینی Benchmark نمونه های موفق مدیریت عملکرد و بهره برداری از 
 ITC تجربه های آنان و امکان بهره برداری از خدمات شرکت های پیشرو در حوزة

مشاهده می شود.
توسعة توان معیشتی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان و موظفان  -

ارائة خدمات متنوع و باکیفیت و کمترین هزینه با توجه به فضای رقابتی موجود در 
کسب وکارهای عرضه کنندة خدمت در پلتفرم صورت می گیرد.

بهبود ارتباطات اعتمادسازی مشترکان  -

از طریق امکان بهره برداری از سیستم ها و نرم افزارهای به روز مدیریت فرایند در کشور، 
امکان به گزینی Benchmark نمونه های موفق مدیریت عملکرد و بهره برداری از 
 ،ITC تجربه های آنان، امکان بهره برداری از خدمات شــرکت های پیشرو در حوزة
امکان بهره مندی از تجربه های موفق شــرکت های پیشــرو در نظام پیشنهاد ها و 
بهره گیری از خدمات و نرم افزارهای پیشــرفته، امکان بهره گیری از پتانسیل های 

رسانه های جمعی برای توسعة اطالع رسانی و شفاف سازی صورت می گیرد.
چابک سازی  -

از طریق برون ســپاری خدمات قابل واگذاری در مرحلة اول و ســپس توســعة 
سیستم های مکانیزه پیشرفته برای انجام امور جاری صندوق صورت می گیرد که 

با Realtime کردن خدمات در پلتفرم به این نتیجه می رسیم.
بهینه سازی ترکیب دارایی های صندوق  -

این راهبرد می تواند مهر تأیید بر این روش جدید مدل کسب وکار صندوق باشد؛ 
زیــرا با توجه به کمبود بودجه و کافی نبودن منابع درآمدزایی صندوق می توان در 
این مدل جدید کسب وکار به روش های جدید درآمدزایی نیز رسید که در ادامه به 
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این روش ها اشاره خواهد شد.

چالش های انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب
لزوم اطالع رســانی و اشتراک گذاری پیوسته اســتراتژی دیجیتال در نظر گرفته شده   -
و تغییر کرده اســت. هم زمان نیز درک عمیق تــری از آرمان های تحول دیجیتال و 
ارزش های جاری ســاز اســتراتژی دیجیتال )نوآوری، ریسک پذیری، چابکی، رویکرد 
اکوسیســتمی، همکاری باز، رویکرد داده محور و اشتراک گذاری دانش و تجربه ها( در 

کارکنان صندوق به وجود می آید.
افزایــش رویکرد رهبری محــور به مدیریت محور در فرایند بلــوغ دیجیتال و تبیین   -
نقش ها و مســئولیت های دیجیتال با تأکید بر تحقــق اهداف و ارائة نتایج کلیدی در 
ســاختارهایی مانند چارچــوب )Objectives and Key Results)OKR در مقابل 
ساختار سلسله مراتبی سازمان صورت می گیرد؛ به گونه ای که منافع دیجیتال با صرف 

بهینة منابع و همچنین پذیرش ریسک بهینه حاصل شوند.
تبیین مأموریت ها و اهداف واحدهای درون صندوق با رویکرد مشــارکت باز و انتقال   -
دانش، با در نظر گرفتن گسترة وسیع تری از دامنة ظرفیت ها و خدمات سازمان ایجاد 
می شود که در این راستا باید برنامه های نوآورانه ای نیز برای آموزش و جذب کارکنان 

تدوین شود.
ایجاد پلتفرم های دیجیتال درون سازمانی به منظور کاهش وابستگی عملیات پشتیبانی و   -
اجرایی صندوق به حضور فیزیکی کارکنان به همراه ارتقای توانمندی ها برای استقرار 

ساختارهای مدیریت دانش.
مدل سازی شیء کســب وکار )Business Object Modeling( و ایجاد کانال های   -
دیجیتال با قابلیت شخصی سازی تجربة بازنشسته براساس تاریخچة تعامالت و رفتار 
فعلی بازنشسته، با قابلیت ارائة محتوای هدف مند از طریق تحلیل فراداده برای استفاده 



خدمات یکپارچه هوشمند صندوق بازنشستگی کشوری110

بازنشستگان امکان  پذیر است.
تدوین چشم انداز تجربة دیجیتال مشتری با در نظر گرفتن نقش شرکا، به گونه ای که   -
عالوه بر تبیین اقدامات متفاوتی که باید انجام شود، از طریق دیجیتالی شدن روش های 
قدیمی انجام کار )مانند احراز هویت درخواســت فیش حقوقی( فعالیت های تکراری 
ســمت مشــتری کاهش یافته و تجربة یکپارچه ای فارغ از کانال ارائة خدمت برای 
مشــتری تحقق یابد. نقش پروفایل مشتری از منظر شــیوة ایجاد براساس تحلیل و 

همچنین قابلیت به اشتراک گذاری آن، اهمیت فراوانی دارد.
مدل سازی شیء کســب وکار )Business Object Modeling( به گونه ای باشد که   -
قابلیت ایجاد پروفایل فــردی و گروهی از تمامی کانال ها را فراهم کند. همچنین به 
رسانه های اجتماعی به عنوان منبع ارزشمند تولید اطالعات و بینش عملیاتی بها داده 
شــود. فرهنگ سازمانی در صندوق باید به کمک تحلیل تغییرات رفتاری مشتریان بر 

مبنای داده و به اشتراک گذاری بینش مشتری هدایت شود.
تدوین استراتژی برندسازی دیجیتال، شاخص های وفاداری به همراه اعمال ساختار   -
حاکمیتی قدرتمند و هدف مند با بهره گیری از بینش بازنشســته و درنتیجه اعتماد و 
ادراک مشتری به هویت صندوق بازنشســتگی در این مسیر مواردی مانند سهولت 
تعامل بازنشســته با صندوق، رســیدگی به موارد نارضایتی و شکایت، اطالع رسانی 
به بازنشســته در زمان انجام تراکنش با شــخص ثالث و ایجاد اعتماد به بیانیة حفظ 
حریم خصوصی می توانند اعتماد مشتری را به عنوان پیش شرط الزم در تحقق تجربة 

مشتری تقویت کنند.
شناسایی، بخش بندی و افزودن شرکت کنندگان و بازیگران اکوسیستم در قالب شرکای   -
جدید و بازنگری ارتباط و تعامل با شرکای قدیمی، به گونه ای صورت می گیرد که انگیزة 
ذی نفعان بر مبنای قوانین، تعامالت و مشارکت ها، ریسک ها و پاداش ها مدیریت شود. 
زیرساخت اصلی مدل کسب وکار مبتنی بر پلتفرم چندوجهی براساس مالکیت مشترک، 
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اعتماد و منافع متقابل شــکل می گیرد تا با ایجاد و تقویت اثر شــبکه ای و همچنین 
مدیریت صحیح ارتباطات و قابلیت دسترسی بر مبنای بازبودن )Openness(، بهترین 

ارزش کسب وکاری حاصل شود.
بازتعریف ســنجة نرخ بازگشت سرمایه )ROI( فراتر از شاخص مالی برای پروژه ها و   -
اقدامات دیجیتال، با در نظر گرفتن نرخ های پذیرش و تغییر و همچنین به خدمت گرفتن 
مدل های جدید مالی و ســرمایه گذاری، مانند مدل مبتنی بر Service Domain در 
چارچوب BIAN صورت می گیرد که به تحول دیجیتال شتاب می دهند. تصمیم های 
سرمایه گذاری برای پرهیز از اتالف منابع، باید در ساختاری با حضور باالترین سطوح 
مدیریتی و تصمیم گیری در پنج بعد بلوغ دیجیتال به صورت منسجم صورت بگیرند. 
مســیر بازخورد رسمی میان سرمایه گذاری های گذشــته، حال و آینده، ورودی بسیار 

مهمی برای تصمیم گیری های اثربخش و کارا در این ساختار است.
بهره گیــری از معماری ســرویس گرا و API های اســتاندارد بــا لحاظ کردن امنیت   -
الزم به کمک طراحی و همچنین تفکیک منطق کســب وکار از زیرســاخت و پلتفرم 
تکنولوژی با رویکرد مبتنی بر مدل )Model Driven Architecture( که از طریق 
آن به نیازمندی های اساســی ارزش آفرینی در عصر دیجیتال پاسخ داده می شود. این 
نیازمندی ها شامل تجمیع داده، محاسبات ابری از منابع چندگانه، رایانش مرزی، خدمات 
پلتفرم، مدل معنایی کسب وکار، میکروسرویس های سازمانی، امنیت داده، شبیه سازی 
سیستمی با بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی پویا، پلتفرم باز و 

پلتفرم مشترک برای توسعة مشارکتی هستند.
ایجاد پلتفرم کالن داده )Big Data( به همراه طراحی متدولوژی جمع آوری و پردازش   -
داده های بزرگ که از مدل دادة رسمی، شامل داده های ساختاریافته، نیمه ساختاریافته 
و غیرســاختاریافته پشــتیبانی می کند و الزامات مطابق بــا نیازمندی های مقرراتی 
)Regulatory( نیز در آن لحاظ می شــود. این پلتفــرم باید قابلیت پردازش آفالین 
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)Batch Processing( و پــردازش آنالیــن )Streaming Processing( داده را 
فراهم کند.

تعامل بیشتر و نزدیک تر میان کسب وکار و فناوری اطالعات به کمک متدولوژی های   -
چابک در ســطح تیم )Basic Agile(، سازمان )Scaling Agile( و همچنین میان 
تیم های توســعه و عملیات )End-To-End Agile( صورت می گیرد که متدولوژی 
Devops رایج ترین رویکرد در این نوع نگرش چابک است. توسعة میکروسرویس ها 

با توجه به اصل خودسازماندهی تیم ها در فلسفه و نگرش چابک، نیازمند ایجاد آگاهی 
از اهــداف و رویه های Devops در تیم ها و اجــرای متدولوژی، فرایندها و ابزارهای 

Devops در پروژه های دیجیتال است.

مــدل عملیاتی حاکمیت دیجیتال با نقش ها، مســئولیت ها و مســیرهای ارجاع، بر   -
خودسازمان دهی بین واحدی تأکید دارد و پاسخ گوی استراتژی دیجیتال است. حاکمیت 
دیجیتال تغییرات بر تبیین اثربخش نیازمندی های کسب و کاری در قالب تغییرات فنی، 
هم راســتا با نیاز مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی سازگار و مستمر این نیازمندی ها و 
همچنین اجرای آن ها در فرایندی چابک نظارت می کند. خودکارسازی و بهره گیری از 
تکنولوژی های شناختی در زمینه های مختلف مدیریت تغییرات، مانند ارزیابی تغییرات 
شبیه سازی شده، بسترهای تست، مدیریت نسخ و بازیابی تغییرات، از دیگر وظایف این 

ساختار حاکمیتی است.
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سطح خدمات

حاکمیت و تنظیم گری
دلیل اهمیت حاکمیت؛ سکو به مثابة کشور

هدف: حاکمیت خوب و تولید ثروت و توزیع عادالنة آن در میان تمام کسانی که ارزش افزا 
بوده اند.

اجتماعات مرســوم به کسب وکار ســکویی که محصول فناوری هستند، ثروت جدید 
فراوانی خارج از سکو تولید می کنند. این مزایای خارجی باید عادالنه مدیریت و تخصیص 
داده شوند، اما از آنجا که این شبکه های ارزش آفرین در خارج سکو رشد بیشتری دارند، ادارة 
عاقالنة اکوسیستم حکم می کند که در مدیریت آن خودخواهانه عمل نشود. کسب وکارهای 
سکویی بزرگ امروزی از لحاظ پیچیدگی مسائل حاکمیتی که با آن ها مواجه می شوند، مانند 
ملت کشورها هستند؛ برای مثال فیس بوک با بیش از 1.5 میلیارد کاربر باید بر جمعیتی بیش 
از جمعیت چین نظارت داشته باشد؛ گوگل 64 درصد جست و جوهای آنالین در آمریکا و 90 
درصد آن ها در اروپا را کنترل می کند؛ درحالی که علی بابا هر ساله معامالتی به ارزش بیش 

vii.از 1 تریلیون یوان، معادل 162 میلیارد دالر را اداره می کند
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رگوالتور
رگوالتوری در معنا و کاربرد یعنی تنظیم چیزی یا رفتاری به قصد اصالح و رســیدن به 
حد مطلوب. رگوالتور یا مقررات گذار نیز کســی است که برای کنترل و به قصد اصالح 

تالش می کند.
همة بخش های اقتصادی به تنظیم کننده یا رگوالتور نیاز دارند تا از اغتشــاش در آن 
جلوگیری کنند، اما رگوالتوری معنای دیگری هم دارد؛ در مهندسی کنترل از واژة تنظیم 
اســتفاده شده است و در مدیریت به معنای مقررات است. این نهاد باید به صورت مستقل 
برای تبیین تعرفه ها، مقررات، ارائة خدمات بهینه و بدون تبعیض و مســتمر به مشتریان 

براساس قانون در کنار سازمان های دولتی تشکیل شود.

هدف و فلسفة وجودی صندوق و ادارة کل امور فرهنگی و اجتماعی 
در نقش رگوالتوری

در این فرایند، صندوق در نقش یکی از سهام داران پلتفرم حضور دارد. نقش ناظر و رگوالتور 
نیز بر عهدة ادارة کل امور فرهنگی و اجتماعی این صندوق خواهد بود؛ یعنی کسی که بین 
نهادهای متقاضی و عرضه کنندة قانون گذار و مرجع است. رگوالتوری درواقع، قانون نظارت 
و کنترل شرکت ها با هدف تأمین منافع عمومی است. در این راستا منافع عمومی و از جمله 

منافع همة ذی نفعان حکم می کند که:
شــرکت های عرضه کنندة خدمات/ تأمین کنندگان/ تولیدکنندگان و فروشندگان   -1
موظف اند خدمات خود را به ذی نفعان و بازنشســتگانی عرضه کنند که در حوزة 
خدماتــی آن ها قرار دارند و می توانند هزینــة این گونه خدمات را بدون تبعیض و 

به  شکلی ایمن و مطمئن پرداخت کنند.
درصورت ارائه نکردن خدمات قابل قبول، رگوالتور می تواند براساس قانون و مقررات   -2
تصویب شده، شرکت های عرضه کنندة خدمات/ تأمین کنندگان/ تولیدکنندگان و 
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فروشندگان را جریمة نقدی و حتی رد صالحیت )ابطال مجوز فعالیت شرکت( کند.
شــرکت های عرضه کنندة خدمات/ تأمین کنندگان/ تولیدکنندگان و فروشندگان   -3
باید از ســالمت مالی قابل قبول برخوردار باشــند. همچنین نباید با سندسازی و 
پنهان کاری های مختلف مبالغ بیش از حق واقعی خدمات ارائه شده، دریافت کرده 

یا در حق جامعه و مردم اجحاف کنند.
ســود معقولی برای ســرمایه منظور شــود؛ به طوری که درصــورت ضرورت به   -4
سرمایه گذاری های جدید موجب عالقه مندی ســایر سرمایه گذاران شود. درواقع 
وجود یک قانون برای فعالیت مؤسســة رگوالتوری مانند وجود توافق نامة قانونی 
میان صندوق بازنشســتگی و شــرکت های ارائه کنندة خدمات مربوط است که 
براساس آن شــرکت ارائه کنندة خدمات متعهد می شود خدمات خود را به صورت 
ایمن، مطمئــن و بدون تبعیض و برابر تعرفه ارائه دهــد. در مقابل رگوالتور نیز 
متعهد می شــود تا تعرفه های مربوط را براساس تمام هزینه های مشروع و بر حق 
این شرکت ها محاسبه کند؛ به گونه ای که شامل سود معقولی برای آن ها باشد. این 

توافق در متون مربوط، پیمان نظارتی نام دارد.

هدف ورود صندوق بازنشستگی، شفاف سازی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده با ایجاد 
چارچوب های الزم برای قراردادهای بین صندوق و شرکت های عرضه کنندة خدمت است. 
درصورت لزوم نیز تعیین ســطوح مختلف کیفیت برخی از خدمات با شــاخص ها و حدود 

آستانة مربوط همراه است.
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شکل 8. جریان ارتباطی سه جانبة صندوق/ تأمین کننده/ پلتفرم صندوق

شکل 9. جریان ارتباطی میان تأمین کننده و صندوق
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مرزبندی پروژه در تبیین توافق نامة سطح خدمت1
 به منظور تبیین توافق نامه به صورت ریز جزئی و برای هریک از عرضه کنندگان خدمت 
پیشــنهاد می شود ابتدا خدمات ارائه شده در قالب پروانه های ارائة خدمت شناسایی شده 
و با توجه به تأییدشــدن در قالب ویژگی ها و موارد ذکر شــده در SLA به متقاضیان 
اعطا شــود. در گام بعدی برای تهیة توافق نامة اختصاصــی برابر هریک از متقاضیان 
در قالــب اصناف مختلف و با توجه به قوانین آن صنــف و همچنین با توجه به نتایج 
مطالعات تطبیقی، اســتانداردها، توصیه نامه ها و نظرات خبرگان و در نظر گرفتن نحوة 
ارائــة هر خدمت در کشــور، نحوه و میزان ورود رگوالتــوری در بحث توافق نامه های 
ســطح خدمات منعقدشده با کاربران نهایی اســتخراج می شود. SLA باید شامل شرح 
خدمات و ســطوح خدمات مورد انتظار باشد و همچنین معیارهای اندازه گیری خدمات، 
وظایف و مسئولیت های هریک از طرفین، راه های جبران خسارت یا جریمه های نقض 
قرارداد و پروتکلی برای افزودن و حذف معیارها را نیز ارائه دهد، اما در پروژة حاضر ما 
به دنبال توافق نامة سطح خدمت به صورت عمومی و قابل استفاده برای تمام شرکت های 

عرضه کنندة خدمت هستیم.
تهیة SLA اختصاصی برای هر شــرکت عرضه کنندة خدمــت به صورت مجزا، باید 
به صورت پروژه ای مجزا و در قالب هر صنعت به صورت تخصصی بررســی شــود؛ چراکه 
تدوین ضوابط، هم جنبة حقوقی دارد و هم باید با شرکت های عرضه کنندة خدمت جلسات 
متعددی برگزار شود تا ضمن دریافت نظرات و دیدگاه های آن ها، ادبیات فنی مشترکی از 
تعریف هر سرویس و شاخص ها و روش های اندازه گیری آن ها به دست بیاید. در این بخش 
از پــروژه، تعدادی از نیازمندی های صندوق در قالب پروژه بیان شــده اند که این پروژه ها 

می توانند در آینده در راستای پروژة کنونی تعریف شوند.

1. SLA (Service Level Agreement)
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فهرست پروژه های پیشنهادی
طراحی و توسعة پروفایل های شخصی سازی شده مشتری با دریافت و ذخیره سازی   -1

همة اقدامات تعاملی به همراه بازخورد
طراحی، توسعه و استقرار باشگاه مشتریان  -2

CRM پروژة راه اندازی و توسعة  -3
اجرای اسـتراتژی ها، بهره برداری از کسـب وکارها و زیرسـاخت های فناوری برای   -4

تعامل و ارائة خدمات به مشتریان؛ شامل:
نهادینه سازی مشتری گرایی  -

افزایش و یکنواخت سازی درگاه های ارتباط با بازنشستگان  -
توانایی ایجاد تعامل، دادوستد و انتقال داده میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان   -

شامل مشتریان و استارت آپ ها، ذی نفعان و شرکای کلیدی
وجود شفافیت و یکپارچگی در سطح داده ها  -

تصمیم گیری و تعریف خدمت بر مبنای تلفیق داده ها  -
به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه در قالب سکوها  -

توسعه و استقرار زیرساخت داده ها؛ شامل  -5
Big Data & Data Ware Houses  -

BI Infrastructures  -
Data Virtualization مرکز دادة ابری  -

Omni Channel طراحی، توسعه و استقرار کانال های همه کارة یکنواخت، طراحی  -6
API Gate Ways طراحی، توسعه و استقرار سکوهای کسب وکار با بهره گیری از  -7

بهره برداری از تجربه های مشتریان به منظور بهبود ارائة خدمات  -
افزایش جذب و تعامل با مشتری از طریق کانال های ارتباطی متنوع و یکسان  -

ارائة اطالعات شفاف و به روز  -
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ارائة خدمات هوشمند و هدفمند  -
دگردیسی فرهنگ تعامل دوسویه در ارائة خدمات  -

Real Time کردن پاسخ دهی به نیازها  -8
تصـور کنید یک بازنشسـته از طریق تماس تلفنی تقاضـای وام می کند. این   -
درخواسـت بایـد به صـورت اتوماتیک بـه اداره ارجـاع داده و روند ثبـت وام و 
ضمانت طی شـود. سـپس مبلغ وام پس از طی مراحل قانونی به حساب وی 
واریز می شود. بازنشستة دیگری نیز در تاریخی مشخص و از طریق تورهای 
صندوق قرار است به شهر خاصی سفر کند. به محض ورود به شهر مقصد از 
طرف فروشگاه ها و مراکز تفریحی و رفاهی شهر مقصد که طرف قرارداد در 
ساختار پلتفرم صندوق هستند، به بازنشسته پیامک می دهند و آفرهای خود را 

معرفی می کنند.
تولید فراداده یا Metadata مشتری: فراداده هر مشتری به روشی نیمه خودکار   -
)Semi-Automated( ذخیره و پردازش می شـود و محتوا بر این اسـاس، از 
طریق کانال های دیجیتالی که از پیش توسـط مشـتری انتخاب  شـده است، 

بدون درخواست افراد )Pushing( برای آن ها ارسال می شود.

در ادامه پروژه، دو پیوست که درواقع الزامات، قوانین و استاندارد ارائة خدمات در پلتفرم 
هستند، تهیه شده اند.





پیوست 1
آیین نامه و استاندارد همکاری

با صندوق بازنشستگی کشوری

1. هدف
هدف این سند عبارت  است از تبیین الزامات و فرایند اجرایی فعالیت شرکت های عرضه کنندة 
خدمت/ محصول برای همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری و استفاده از فضای پلتفرم 

این صندوق برای معرفی خود و ارائة خدمت/ محصول.

2. دامنه
این ســند به صورت یکنواخت برای تفاهم اولیه با کلیه شرکت های عرضه کنندة خدمت/ 

محصول طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی است.
تبصره: توافق خاص با هر مجموعه مجزای این ســند به صورت الحاقیه به این سند 

اضافه می شود که این توافق شامل اطالعات تخصصی )شرایط و معیارهای سنجش 
هر صنف و صنعت/ استثنا در ارائة خدمت/ محصول نیازمندی های فنی و...( و عمومی 

)مشخصات طرفین قرارداد/ شرایط مالی/ مدت زمان( است.
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3. عناوین، تعاریف و مفاهیم
عناوین، تعاریف و مفاهیم به کار گرفته شده در قرارداد مبتنی بر زبان و ادبیات فارسی و در 
حدود تجارت الکترونیکی اســت و درصورت تعریف نشــدن واژه ای که در این عنوان قید 

نشده، در چارچوب مقررات، قوانین و عرف تجارت الکترونیکی تفسیر می شود.
صندوق بازنشستگی کشوری  -

صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان های دولتی جمهوری اسالمی ایران  است 
که به بازنشستگان دولت خدمات رسانی می کند. در این مستند، صندوق بازنشستگی 
به اختصار صندوق نامیده می شود و در نقش یکی از سهام داران پلتفرم حضور دارد. نقش 
ناظر و رگوالتور نیز بر عهدة ادارة کل امور فرهنگی و اجتماعی این صندوق خواهد بود.

پلتفرم صندوق بازنشستگی  -
پلتفرم )سکو( الکترونیکی با نام تجاری، اختصاصی و ثبت شده برای ارائة محصوالت 

)کاال و خدمات( به مشتریان است.
تأمین کننده  -

هر شــخصیت حقیقی یا حقوقی ذی صــالح که با تأیید این قــرارداد به تأمین 
محصوالت مجاز )کاالها و خدمات( خود به منظور ارائه، عرضه یا فروش از طریق 

پلتفرم اقدام می نماید.
تأمین کنندة نوپا/ استارت آپ  -

 SLA چنانچه متقاضی در قالب یک شرکت نوپا و استارت آپ است، در قالب این
قرار ندارد و باید ابتدا به مرکز نوآوری صندوق بازنشســتگی مراجعه کند و پس از 
طی شــرایط پذیرش در این مرکز به فهرست شرکت های عرضه کنندة خدمت/ 

متقاضی اضافه شود.
تأمین کنندة حقوقی  -

 شرکت ها و مؤسساتی که شناسة ملی/ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزودة معتبر 
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دارند، می توانند به عنوان عرضه کنندة حقوقی با صندوق بازنشستگی همکاری کرده 
و نهادی فعال در پلتفرم باشند.

درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده  -
درگاه تعاملی )دوسویه( الکترونیکی اختصاصی به منظور تعامل، توافق، تأیید متمم، 
ملحقات و پیوست های قرارداد بین پلتفرم و تأمین کننده فعالیت دارد و به صورت 
ادواری به روزرسانی می شود. نحوة اجرای قرارداد در این درگاه مشخص می شود و 

به تأیید طرفین می رسد.
قرارداد  -

مســتند همکاری صندوق و تأمین کننده بر بستر پلتفرم که شامل این قرارداد به 
همراه اســناد، مدارک و ملحقات غیرقابل تفکیک و تعامالت، توافقات، متمم ها و 
پیوســت های مورد توافق در درگاه ارتباطی از جمله پیوســت ارزیابی اجتماعی و 

فرهنگی بین پلتفرم و تأمین کننده است.
محصول )کاال/ خدمت( قابل قبول  -

محصولی است مجاز که مشخصات ابزاری تأمین کنندة آن در پلتفرم با محصول 
ارائه شــده از نظر کمیت و کیفیت مطابقت داشته و مقررات کشور را رعایت کرده 
باشد. همچنین محصول ممنوع، دســت دوم، بدون تاریخ مصرف برای کاالهای 
فاسدشــدنی، تقلبی یا غیراصل نبوده و دارای عیب، ایراد، نقص، صدمه برخالف 

مشخصات ابرازی نداشته باشد.
)Fake( محصول بدلی  -

محصول بدلی محصول غیرقابل قبول اســت که در کمیت یا کیفیت یا نظامات 
دچار کمبود اســت. تفاوت در برند یا عالئم تجاری، وزن یا مشخصات ظاهری، 

مدل، بسته بندی، استاندارد، گارانتی و... مصادیقی از نقص کمیت و کیفیت است.
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فضای الکترونیکی و امکانات دیجیتالی  -
امکان تعریف محصوالت در پلتفرم و به روزرســانی آن ها، امکان دسترسی پایدار 
مشتریان به محصوالت تأمین کننده و تسهیل فرایند فروش کاال یا ارائة خدمات.

4. شرایط استفاده
 دسترسی و استفادة تأمین کنندگان از پلتفرم جهت ارائة کاال و خدمات، مشروط به رعایت 
ضوابط و شرایط ذیل »قرارداد« آتی است. تأمین کننده با ورود به پلتفرم، قرارداد و شروط 
ضمن آن را پذیرفته و در صورت عدم موافقت با آن، امکان ارائه خدمات و فروش کاال برای 
شما امکان پذیر نخواهد بود. ورود تأمین کنندگان به پلتفرم و استفاده از خدمات به منظور ارائة 
کاال و خدمات به مشتریان به معنای آگاه بودن و در حکم امضا و پذیرفتن قرارداد و رعایت 

سیاست های پلتفرم است.

5 . تعهدات )تأمین کنندگان( خدمت/ محصول
تأمین کننده با مراجعه به پلتفرم و موارد درخواستی از جمله مدارک و مستندات   -1
هویتـی، پروانه ها، مجوزها و گواهینامه هـای قانونی و صنفی، حیطة فعالیت و 
اطالعات تکمیلی را ابراز و به صورت ادواری به روزرسانی نماید و پس از انعقاد 
قرارداد و توافق نامه سطح خدمات و تخصیص و دریافت درگاه ارتباطی پلتفرم 
و تأمین کننـده، کلیـه تعامالت در ایـن درگاه فی مابین پلتفرم و تأمین کننده به 

وقوع می پیوندد.
اصـل رقابت پذیری: در عملکرد تأمین کننده با مشـتریان، اصل بر رقابت پذیری   -2
است. تأمین کننده مکلف است محصوالت خویش را با قیمت مناسب ارائه نماید. 
درخصوص محصوالتی که در مقررات و قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران 
دارای الزامـات قانون گذاری یا تعرفه گذاری اسـت، تأمین کننـده ملزم به اجرای 
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صحیح آن است؛ به نحوی که در عملکرد پلتفرم مصونیت ایجاد شود.
بـا توجه به چیدمان پلتفرم مطابق اسـتانداردهای پذیرفته شـده توسـط صندوق،   -3
تأمین کننده مکلف است از این استانداردها در ارائة محصول )کاال/ خدمت( تبعیت 
نماید. در غیر این صورت صندوق می تواند قرارداد منعقده را یک طرفه فسخ نماید.

با توجه به رویکرد ادارة کل امور فرهنگی و اجتماعی، تأمین کننده موظف است   -4
مطابق شرایط و استاندارهای تعیین شده فرایند ارائة محصول )کاال/ خدمت( را 
طراحی نماید. همچنین تأمین کننده مکلف اسـت که کاالهای مورد درخواست 
مشـتری را بـدون وقفـه و در موعد مقرر ارسـال نماید و به هیـچ دلیلی اعم از 
نوسـانات نرخ ارز، عدم موجودی، اشـتباه در مشـخصات و غیـره از تحویل آن 
استنکاف نورزد. در غیر این صورت صندوق می تواند بنا به تشخیص، خسارات 
ناشـی از عدم انجام تعهدات یا تأخیر در اجرای تعهدات، از تأمین کننده مطالبه 
یا از محل مطالبات وی کسـر و برداشـت نماید. عالوه بر این صندوق می تواند 
قرارداد را یک طرفه فسـخ نماید. قطع همکاری نافی حقوق قراردادی صندوق 
درخصـوص محاسـبه و کسـر جرائم و تأخیـرات از محل مطالبـات و تضامین 
تأمین کننـده نمی باشـد. درصـورت وقـوع موارد فوق، خسـارات ناشـی از عمل 

تأمین کننده در توافق نامة سطح خدمات منعکس گردید.
تأمین کننده مکلف است صرفاً خدماتی را به مشتری ارائه نماید که از طریق پلتفرم   -5
دریافت و وجه آن پرداخت شـده باشد. چنانچه مشتری تقاضای خدمات اضافی 
در محل نماید، تأمین کننده باید وی را برای ثبت موارد جدید در پلتفرم راهنمایی 
نمایـد، یـا انجـام آن خدمات اضافـی را در درگاه ارتباطی پلتفـرم و تأمین کننده 
ثبت نماید و پس از پرداخت توسط مشتری اقدام به ارائه خدمت نماید. چنانچه 
تأمین کننده اقدام به انجام خدمات اضافی نماید و به صندوق اطالع ندهد، اقدام 
و عمـل وی به منزلـة تقلب بـوده، عالوه بر اینکه صندوق می تواند قـرارداد خود 
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بـا تأمین کننده را فسـخ نماید، حق وصـول حق الزحمه خود و خسـارات را دارد. 
درصـورت وقوع موارد فوق، خسـارات ناشـی از عمل تأمین کننـده در توافق نامه 

سطح خدمات منعکس گردید.
درصورت ادعای عیب، کاستی یا نقص محصول توسط مشتری، مرجع تشخیص   -6
آن صنـدوق اسـت. صنـدوق می تواند در جهت اثبات موضـوع با جلب نظر اهل 
خبـره )کارشـناس( تعییـن تکلیف نمایـد، در این صورت هزینه های آن توسـط 
مشتری تأمین می گردد. در صورت احراز عیب در محصول، تأمین کننده مکلف 
به استرداد کاال و یا جبران خدمت به همراه پرداخت کلیه خسارات از جمله هزینه 
کارشناسی، هزینه های حمل ونقل و عدم النفع است. بدیهی است اصل بر حسن 

نیت و ارائه محصول مطابق با ابراز به مشتری است.
تأمین کننـده اعـالم و اقرار می نماید که مالک قانونـی کاال یا دارای حق فروش   -7
کاال یا شایسـتگی ارائه خدمت را دارد. بدیهی اسـت درصورت نقض اصل فوق، 
تأمین کننده دارای مسئولیت های کیفری، مدنی و صنفی بوده و ملزم به جبران 
خسـارات و عدم النفع اسـت. درصورت وقوع موارد فوق، خسـارات ناشی از عمل 

تأمین کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.
درصـورت ارائة محصول بدلی توسـط تأمین کننده صندوق می تواند ضمن قطع   -8
دسترسی درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده، حقوق مشتری را رعایت می نماید. 
تأمین کننده مکلف به تبعیت از تصمیم صندوق است. درصورت وقوع موارد فوق، 

خسارات ناشی از عمل تأمین کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.
با عنایت به الزام و التزام اشخاص از جمله پلتفرم یا تأمین کننده به اجرای صحیح   -9
قوانین، تأمین کننده مکلف است که کلیه قوانین مربوط به حیطة فعالیت خویش 
در پلتفرم را رعایت و اجرا نماید. تأمین کننده مکلف است نسبت به ارائة محصول، 
کلیه استانداردهای پلتفرم را رعایت و از ارائة محصول به صورت تقلب، قاچاق کاال، 
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تخلفات تعزیراتی همچون گران فروشی یا کم فروشی، زیرفروشی )دامپینگ(، مواد 
مخـدر )تخدیـری، محرک یا توهم زا( و محصوالت غیربهداشـتی اجتناب نماید. 
درصورت تعقیب یا نظارت نهادهای ذی صالح، تأمین کننده شخصاً پاسخ گو خواهد 
بود؛ به نحوی که هیچ گونه تعرضی یا خسارتی به پلتفرم بازنگردد و درصورت ورود 
خسـارات یا تعرض به پلتفرم، وجه التزام )خسـارات یا جریمه قراردادی( متناسب 
با رفتار تأمین کننده از وی مطالبه می گردد. درصورت وقوع موارد فوق، خسـارات 

ناشی از عمل تأمین کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.
تأمین کننـده متعهـد به حفظ محرمانگی نام کاربری و رمـز عبور درگاه ارتباطی   -10
پلتفـرم و تأمین کننـده بوده و بـرای جلوگیری از هرگونه سوء اسـتفاده احتمالی، 
کلیـه اقدامـات الزم از جمله تغییر رمز عبور در دوره های متعارف و عدم افشـای 
آن به اشـخاص ثالث را مبذول خواهد داشـت. بدیهی اسـت مسـئولیت هرگونه 
سهل انگاری در حفظ نام کاربری و رمز عبور، مسئولیت های ناشی از استفاده از 
رمز عبور و به طورکلی فعالیت هایی که تحت حساب کاربری یا رمز عبور انجام 
می پذیرد بر عهدة تأمین کننده است. درصورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف یا 
سوء اسـتفادة اشـخاص ثالث، تأمین کننده مسئول و پاسـخ گوی نهادها و مراجع 
ذی ربط و جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده است و باید در اسرع وقت نسبت 
به تغییر رمز عبور اقدام نماید. تأمین کننده مکلف است هرگونه مشکل احتمالی 
را سریعاً به مسئول پشتیبانی پلتفرم اعالم نماید و جهت حل وفصل آن همکاری 
الزم را داشـته باشـد. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه سوء استفاده از درگاه 
ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده یا خسارات ناشی از آن بر عهدة تأمین کننده است.

تأمین کننده اقرار نمود هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شـراکت   -11
یا وجود رابطه اسـتخدامی از جمله کارگر و کارفرمایی فیمابین طرفین نبوده و 

نخواهد بود.
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تأمین کننده کلیة مسئولیت های مرتبط بر تأمین و تهیه محصول، عرضه و نمایش   -12
در پلتفرم و تحویل محصول به مشتری را به عهده گرفت و عدم اطالع از قوانین 

و مقررات حاکم بر موضوعات فوق، رافع مسئولیت وی نیست.
تأمین کننده مکلف است که از واگذاری حقوق و تکالیف خویش در ارائة محصول   -13
)کاال و خدمات( به هر شـخصی و با هر عنوانی حتی وکالت، نمایندگی، جعاله، 
صلح پرهیز نماید. بدیهی اسـت درصورت اطالع صندوق قرارداد فسـخ و کلیه 

خسارات مطالبه می گردد.
تأمین کننده مکلف است با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به صدور فاکتور   -14

به مشتری اقدام نماید.
قوانین و مقررات ذکرشده در پلتفرم ممکن است در طول زمان تغییر کند؛ بنابراین   -15
تأمین کننده مکلف به بررسـی قوانین و مقررات در هر بار اسـتفاده از آن است و 
استفاده از پلتفرم به معنی پذیرش تغییر در قوانین و مقررات آن است. اگر بعد از 
تغییر، تأمین کننده همچنان با پلتفرم همکاری نماید، به معنی آن است که شرایط 

جدید یا اصالح شده را پذیرفته است.

6. محرمانگی
تأمین کننـده متعهـد به حفظ محرمانگی نام کاربری و رمـز عبور درگاه ارتباطی   -1
پلتفرم و تأمین کننده بوده و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کلیه 
اقدامات الزم از جمله تغییر رمز عبور در دوره های متعارف و عدم افشـای آن به 

اشخاص ثالث را مبذول خواهد داشت.
بدیهی اسـت مسـئولیت هرگونه سـهل انگاری در حفظ نام کاربری و رمز عبور،   -2
مسـئولیت های ناشی از استفاده از رمز عبور و به طورکلی فعالیت هایی که تحت 

حساب کاربری یا رمز عبور انجام می پذیرد بر عهدة تأمین کننده است.
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درصورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف یا سوء استفاده اشخاص ثالث، تأمین کننده   -3
مسئول و پاسخ گوی نهادها و مراجع ذی ربط و جبران هرگونه خسارت احتمالی 

وارده است و باید در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نماید.
تأمین کننده متعهد به حفظ محرمانگی اطالعات شـخصی و تجاری مشتری از   -4

جمله شماره تلفن، اطالعات فردی و... است.
تأمین کننده متعهد می شـود کلیه اطالعاتی که به آن ها ارائه شـده یا در جریان   -5
مذاکـرات منتهـی بـه قرارداد یـا از این پـس در جریان کار کسـب می نمایند را 
محرمانـه نـگاه دارند. هیچ چیز مجوز افشـای اطالعات ندارد؛ مگـر تا جایی که 

به موجب قوانین و مقررات الزم االجرا یا احضاریه های قانونی ایجاب می نماید.

7. وجه التزام )خسارات یا جریمة قراردادی(
در صورتی که تأمین کننده اقدام به نقض قوانین و مقررات و همچنین توافق نامه ســطح 
خدمات )SLA( یا نقض هریک از تعهدات قراردادی خود نماید و در موعد مقرر یا به طور 
صحیح تعهدات خود را انجام ندهد یا اقدامات وی به هر دلیل منجر به خســارات مادی، 
معنوی یا عدم النفع از جمله ورود خدشــه به اعتبار یا شــهرت صندوق بازنشستگی شود، 
صندوق حــق دارد وجه التــزام را در درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده محاســبه و از 

تأمین کننده مطالبه یا رأساً از مطالبات تأمین کننده کسر کند.
وجوه التزام مذکور با الزام تأمین کننده به انجام تعهد اصلی قابل جمع بوده و بدل آن نمی باشد.

8. تعهدات صندوق
صندوق متعهد اسـت تا با اختصاص فضای الکترونیکی و امکانات دیجیتالی به   -1
تأمین کننده، متناسب با درخواست تأمین کننده آن ها را ارائه نمایند. مشروح نحوه 

تعامل به شرح درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده است.
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صندوق متعهد است ساختار شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری متناسب با گستره   -2
محصوالت قابل ارائه در پلتفرم را تهیه و در درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده 

ارائه و به روزرسانی نماید.
صندوق متعهد است آموزش کار با درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده را یک بار   -3

به صورت رایگان و الکترونیکی به نمایندة تأمین کننده ارائه دهد.
صندوق متعهد اسـت کلیه ابالغ ها و اطالع رسـانی ها را با سرشمارة پیامکی......   -4
یا نشـانی پسـت الکترونیکی...... انجام دهد. درصورت تغییر سرشـمارة پیامکی 
یا نشـانی پسـت الکترونیکی، موضوع از طریق ارتباطی درگاه ارتباطی پلتفرم و 

تأمین کننده ابالغ می گردد.
صنـدوق متعهد اسـت مبالغ مربـوط به ارائة محصول به مشـتری را به نیابت از   -5
تأمین کننـده دریافت نماید و طبـق قوانین و مقررات حاکم، در وجه تأمین کننده 

پرداخت نماید. پرداخت از طریق شبکه بانکی به منزلة رسید آن است.
صندوق متعهد اسـت با ارزیابی مسـتمر از کیفیت ارائه خدمت در صورت وجود   -6
تفـاوت در ارائـه محصـول )کاال/ خدمت( با چارچوب اعالمی پیـش از هر اقدام 

قانونی )1 ماه فرصت تغییر و بهسازی( مراتب را به اطالع تأمین کننده برساند.

9. شرایط پذیرش تأمین کنندگان
شرایط اولیه احراز هویت تأمین کنندگان در پلتفرم

شـرکت رسمی ثبت شـده در ادارة ثبت شرکت ها و دارای کد اقتصادی/ شناسة   -1
ثبت باشند.

داشتن گواهینامه های رسمی و مجوزهای الزم از نهادهای ذی ربط  -2
عدم سوءسابقه  -3

آدرس پستی معتبر )کد پستی( داشته باشند.  -4



131

آدرس سایت معتبر )URL( داشته باشند.  -5

10. ویژگی های عمومی
تأمین کننده باید قابلیت استفاده از فناوری های روز برای ارائه خدمات/ محصوالت   -1

در قالب پلتفرم را داشته باشد. به طور خالصه باید دارای بلوغ دیجیتال باشند.
از آنجایی که پشتیبانی از خدمات و محصوالت به طور کامل بر عهده تأمین کنندگان   -2
اسـت؛ لذا می بایسـت این توان در سطح ملی و با توجه به پراکندگی جغرافیایی 

ذی نفعان در تأمین کنندگان وجود داشته باشد.
برای محصول و خدماتی که نیاز است پشتیبانی 24 ساعته باشد باید این امکان   -3
تأمین کنندگان وجود داشته باشد و راه های ارتباطی برای بازنشستگان به راحتی 

در دسترس باشد.
تأمین کنندگان باید دارای تیم فنی پاسـخ گو به تیم های فنی مسـتقر در صندوق   -4

بازنشستگی باشند و اعضای این تیم را معرفی نمایند.
تأمین کننـده موظف اسـت نماینـده اجرایی خـود را در درگاه ارتباطـی پلتفرم و   -5
تأمین کننده معرفی نماید. صندوق آخرین فرد معرفی شده که حاوی شماره تلفن 
همراه یا نشـانی پسـت الکترونیکی اسـت، معتبر می شناسـد و کلیه تعامالت به 
ایشان ابالغ می گردد. نماینده اجرایی به استثنای ارکان قرارداد، نمایندة تام االختیار 
تأمین کننده است. تأمین کننده در محتویات درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده 
مسـئول اسـت و هیچ عذری از جمله عدم اطالع از اقدامات نماینده یا نوسانات 

بازار پذیرفته نیست.
از آنجا که صندوق بازنشستگی تحلیل و گزارشات ماهانه از استفاده بازنشستگان   -6
از محصول/ خدمت تأمین کنندگان را دریافت می کند؛ لذا تأمین کنندگان باید از 

سرویس های Data Gathering برای کالن داده ها استفاده کنند.
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استاندارد در محصوالت و خدمات خود از مراجع ذی صالح داشته باشند.  -7
کاال و خدمات ارائه شـده در سـامانه باید مجاز باشـد. اگر محصول بدلی یا فیک   -8

باشد، قابلیت عرضه ندارد. تضمین اصالت کاال را دارا باشد.
همراه بـودن خدمـات و محصـوالت تأمین کننـدگان بـا اصـل رقابت پذیـری و   -9

تعرفه گذاری آن طبق قوانین کشور باشد.
 ،Ios امـکان بهره برداری از زیرسـاخت های فناوری همانند سیسـتم عامل های  -10

اندروید را دارا باشد.
تأمین کنندگان دارای سابقه و قدمت در اولویت می باشند.  -11

تعداد مشتریان فعال یا کاربر فعال از امتیازات یک تأمین کننده محسوب می شود.  -12
13-  اپلیکیشـن یا سـایت پربازدیـد )تعداد دانلود و دیده شـدن بـاال( از امتیازات یک 

تأمین کننده محسوب می شود.

11. فسخ قرارداد
قرارداد فیمابین صندوق و تأمین کنندگان، همچنان که با ارادة دو طرف منعقد گردید، با اراده 
دو طرف نیز قابل انحالل است .درصورت بروز هریک از شرایط زیر قرارداد قابل فسخ است:

انحالل یا ورشکستگی هریک از طرفین  -1
امر آمر قانونی  -2

حکم صریح مراجع قضایی  -3
فسخ به مصلحت  -4

فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارات و وجه التزام قراردادی از سوی صندوق نمی باشد.
درصورت نقض تعهدات تأمین کننده، طبق ایــن قرارداد و موارد مندرج در توافق نامه 
سطح خدمات )SLA( و عدم رفع آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارسال اخطار الکترونیکی 
در درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده یا از طریق پست الکترونیکی. چنانچه صندوق ادامه 
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قرارداد را به مصلحت نداند. درصورت اعمال فســخ توســط صندوق، موضوع را از طریق 
درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده یا پست الکترونیکی و یا پیامکی به تأمین کننده ابالغ 
می نماید.  اعمال فســخ نیاز به مراجعه به مرجع حل اختالف یــا دادگاه دارد. صندوق با 
محاسبة وجوه دریافتی و هزینه ها و خسارات با تأمین کننده تسویه حساب می نماید و در این 
صورت تضامین قراردادی همچون ضمانت نامة بانکی، اعتبارات اسنادی، ترهین ملکی و 

غیره )درصورت وجود هریک( را رفع اثر و عودت می نماید.

12. حل اختالف
در صورتی که اختالفی بین طرفین قرارداد بروز کند، اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع 
قرارداد یا مربوط به تعبیر و تفسیر هریک از مواد قرارداد، درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده، 
توافق نامه سطح خدمات و اسناد و مدارک پیوست آن باشد، ابتدا با اصل حسن نیت به وسیله 
مذاکــره رفع اختالف می گردد و درصورت بقای اختالف ظرف پنج روز، موضوع به هیئت 

داوری ارجاع می شود.
هیئت داوری پیشــنهادی که هیئتی سه نفره است، شامل یک نماینده با معرفی کتبی 

تأمین کننده، یک نماینده با معرفی کتبی صندوق و یک نفر به عنوان داور مرضی الطرفین.
تبصره: درصورت عدم معرفی نماینده طرفین در داوری ظرف مدت یک هفته، هیئت 

داوری با اکثریت اعضا تشکیل جلسه می دهد و تصمیم الزم را اتخاذ و ابالغ می نماید.

پیوست 1: آیین نامه و استاندارد همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری





پیوست 2
قوانین استفاده از پلتفرم

هر خدماتی که از پلتفرم صندوق دریافت می شود، مشمول شرایط و ضوابطی است. هر دو 
طرف تأمین کننده/ مصرف کننده باید شرایط را بپذیرند و در بخش ثبت نام، تیک مطالعه این 

شرایط که در زیر آمده را بزنند.
رابطـة تأمین کنندگان با صندوق در قالب ارائة خدمات در پلتفرم براسـاس قوانین   -
تجـارت و قوانین تجـارت الکترونیک ایران خواهد بود و قـرارداد تأمین کنندگان/ 

تولیدکنندگان با صندوق بازنشستگی کشوری است و نه صرفاً یک سایت.
پلتفرم صندوق بازنشستگی تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است و   -
درج هرگونه موارد سیاسی، غیراخالقی و مغایر با هنجارهای اجتماعی باعث حذف 

حساب کاربر مورد نظر خواهد شد.
استفاده از نام و نام  خانوادگی حقیقی افراد به منظور ثبت نام در سایت الزامی است.   -
درصورت مشاهدة کلمات رکیک و الفاظ نامناسب، حساب کاربر حذف خواهد شد.
تمامی متن ها، طرح های گرافیکی و کدهای به کار گرفته شده در پلتفرم جزء اموال   -
صندوق بازنشستگی محسوب شده و هرگونه کپی برداری، نشر، نمایش، بازسازی 
و انتقـال آن بـه هـر صورت بدون اجازه مالک ممنوع بـوده و پیگرد قانونی در پی 
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خواهد داشت.
هریـک از طرفین باید اطالعات منـدرج در درگاه ارتباطی پلتفرم و تأمین کننده و   -
ناشـی از قرارداد اعم از اسـناد، مدارک و اسرار تجاری، خصوصاً اطالعات مربوطه 
به مشتریان را محرمانه تلقی و کلیه اقدامات و جوانب مقتضی برای تضمین حفظ 

محرمانگی آن به وسیلة کارکنان خود را نیز اتخاذ نمایند.
طرفین باید کلیه اطالعاتی را که به آن ها ارائه شده یا در جریان مذاکرات منتهی   -
به قرارداد یا از این پس در جریان کار کسب می نمایند محرمانه نگاه دارند. هیچ چیز 
مجوز افشای اطالعات ندارد؛ مگر تا جایی که به موجب قوانین و مقررات الزم االجرا 

یا احضاریه های قانونی ایجاب می نماید.

با این حال طرف ارائه کنندة اطالعات در این موارد نیز موظف است به سرعت پس 
از دریافت احضاریة قانونی از مراجع صالح مبنی بر دســتور افشــای اطالعات و پیش 
از هرگونــه اقدام، طرف دیگر را مطلع نموده و درصورت الزام قانونی به پاســخ گویی، 
بــا هماهنگی و در چارچوب قانون اقدام نماید. صنــدوق حق دارد به صالح دید خود 
خسارات ناشی از نقض این تعهد را محاسبه نموده و از مطالبات تأمین کننده کسر نماید.

فروش کاالی قاچاق، ممنوعه، غیربهداشتی مضر ممنوع است.  -

لیســتی از کاالهای ممنوعه و غیرقابل فروش موجود اســت کــه مدام در حال 
به روزرسانی و تغییر است.

-  فروش کاالی غیراصل ممنوع است.

فروش کاالی غیراصل اکیداً ممنوع است. اگر محصولی از نظر جعبه، بسته بندی، 
جنس، کیفیت و... با کاالی اصلی که توسط مراکز مورد تأیید مانند سایت اصلی 
برند یا شــرکت های واردکنندة قانونی که کاالهای اصل را به  فروش می رسانند 

مغایرت داشته باشد، کاال با عنوان »غیراصل« شناخته می شود.
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قیمت مصرف کننده
قیمت مصرف کننده همان قیمت مصوب کاالست که روی کاال درج شده است. از   -
قیمت گذاری و فروش هرگونه کاال با قیمتی باالتر از قیمت مندرج روی کاالهایی 

که »قیمت مصرف کننده« روی آن ها درج شده خودداری کنید.
کاالهایی که قیمت مصرف کننده روی آن ها درج نشـده، اما دارای قیمت مصوب   -
هسـتند، باید با قیمت های مصوب و رسـمی رایج در سراسـر کشور قیمت گذاری 

شوند.
از قراردادن قیمت های غیرواقعی و فروش با قیمت اصلی تحت عنوان تخفیف که   -

به نوعی فریب خریدار محسوب می شود، خودداری کنید.

ارسال به موقع سفارش مشتریان
تأمین کنندگان موظف هستند کاالهای سفارش داده شده را به موقع و رأس زمان   -

مقرر به دست مشتریان برسانند.
برای جلوگیری از تأخیر در ارسال کاال، داشتن موجودی کاال الزامی است؛ بنابراین   -

از موجودکردن کاالی بدون موجودی در پلتفرم جداً خودداری کنید.
اگر فروشنده ناچار به تهیة کاال هم زمان با دریافت سفارش است، مدت زمان ارسال   -
کاال به مشتری در سایت باید با محاسبة زمان تهیة کاال توسط تأمین کننده درج شود.
همچنین تأمین کننده موظف است که میزان موجودی کاال در پنل مربوطه را به روز   -

و مطابق با واقعیت درج کند.

جرائم
کاالهای مرجوعی

در صورتی که کاال به دالیل زیر توسط مشتری مرجوع شود، مستلزم جریمه خواهد بود:

پیوست 2: قوانین استفاده از پلتفرم
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مشکالت فنی/ معیوب بودن کاال  -
گوشی قفل شده/ غیرقابل رجیستری  -

مغایرت محتوا  -
مغایرت لیبل  -
مغایرت رنگ  -

کسری اقالم همراه کاال  -
کاالی استفاده شده  -

کاالی غیراصل )تقلبی(  -
عدم اعمال تخفیف  -

قیمت فروش از قیمت مصرف کننده چاپ شده روی کاال باالتر است.  -
آسیب فیزیکی کاال با بسته بندی سالم  -

اتمام مدت گارانتی/ اشکال در مدت گارانتی  -
ایراد یا اشکال در کارت گارانتی/ کارت گارانتی نامعتبر  -

عدم وجود کارت گارانتی  -
عدم وجود فاکتور  -

تسویه
تســویه با تأمین کنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن )براســاس مقررات موضوع قوانین و 
مقــررات تجارت الکترونیکی( پس از تحویل کاال و یا ارائه خدمت انجام می شــود )تا 24 

ساعت پس از تحویل کاال یا ارائه خدمت(.

مدل مالی همکاری
طبق توافق صندوق بازنشستگی با تأمین کنندگان.



فهرست منابع
i-  مقاله سـید محمدجواد میرطاهر، مجله تحقیقات مالی اسـالمی، بهار و تابستان 

1394، شماره 2
مقالـه حکمرانـی در عصردیجیتال، مـژگان نوری،مهدی شـامی زنجانی، بابک   -ii
عابدین، مجله مدیریت برنامه ریزی در نظام آمورشـی، پاییز و زمسـتان 1398، 

شماره 23
بررسـی آمادگی سـازمانی صنعت بانکی برای دیجیتالی شـدن، دیتیجی) گروه   -iii

تحول دیجیتال(، شهریور 1395
مقاله مدل بلوغ مدیریت دانش، سید حامد حسینی امین، سیده فرنوش میراعلمی،   -iv

ریحانه شصتی، همایش ملی علوم انسانی، بهار 1396
تحول دیجیتال در بانک ها تحول مدل های کسـب و کار، تیناباقری، تابسـتان   -v

1399، شماره1
خلق مدل کسب وکار، الکساندر استروالدر، غالمرضا توکلی، بابک وطن دوست،   -vi

حسام الدین ساروقی، بهامین توفیقی، زمستان 1397، شماره 8
انقالب پلتفرم، جفری پارگر، مارشـال وان السـتین و سنجیت چوداری،مصطفی   -vii

طهماسبی،فائزه گرایلی، بهار 1399، شماره 1






	خدمات-رو
	خدمات یکپارچه هوشمند- متن نهایی
	خدمات-پشت

