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حضور بیمه "ما" در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمیاخبار بیمه "ما"

بیمــه "مــا" در نمایشــگاه و همایــش معرفــی فرصــت های ســرمایه گذاری 
و توســعه حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انرژی هــای تجدیدپذیر متمرکز 
در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی حضــور داشــت برگــزار شــد..به گزارش 
ــی  ــش معرف ــا"، نخســتین نمایشــگاه و همای ــه "م ــی بیم ــط عموم رواب
فرصــت هــای ســرمایه گذاری و توســعه حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی 
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــز در مناط ــر متمرک ــای تجدیدپذی و انرژی ه
از ســوم تــا پنجــم آبــان بــه میزبانــی منطقــه آزاد کیــش برگــزار مــی 
شــود و بیمــه "مــا" بــه همــراه شــرکت هــای برتــر در حــوزه نفــت و گاز و 
پتروشــیمی در ایــن رویــداد مهــم حضــور داشت..براســاس ایــن گــزارش، 
نخســتین نمایشــگاه و همایــش نفــت، گاز، پتروشــیمی و انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر بــا حضــور 1۳۳ شــرکت داخلــی فعــال در بخــش دولتــی و 

حضور دکتر بهاری فر مدیرعامل بیمه "ما" در بزرگترین رویداد 
انرژی کشور

مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" در نخســتین نمایشــگاه و 
همایــش معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گذاری و توســعه حــوزه نفــت، 
ــق آزاد  ــز در مناط ــر متمرک ــای تجدیدپذی ــیمی و انرژی ه گاز، پتروش
ــر  ــی، دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــور یافت.ب ــادی حض ــژه اقتص و وی
بهــاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا  حضــور در مرکــز همایــش هــای 
ــت  ــک مل ــه بان ــی کیــش، ضمــن حضــور در غرف نمایشــگاه بین الملل
ــا بازدیدکننــدگان و حاضریــن در غرفــه دیــدار کــرد. و بیمــه »مــا«، ب

بــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر محمــد دبیــر شــورای عالــی مناطــق 
آزاد کشــور، دکتــر  کریمــی دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران، مجیــد 
بختیــاری مدیرعامــل بیمــه ایــران ، مســعود بادیــن مدیرعامــل بیمــه 
آســیا، محمــدی مدیرعامــل بیمــه ایــران معیــن، گــودرزی مدیرعامــل 
ــور مدیرعامــل منطقــه آزاد قشــم  ــل کیــش و درویــش پ بیمــه متقاب
ــد. ــگاه بودن ــا« در نمایش ــه »م ــه بیم ــدگان غرف ــه بازدیدکنن از جمل

ــا"  ــره بیمــه "م ــات مدی ــل و عضــو هی ــزود: مدیرعام ــزارش اف ــن گ ای

خصوصــی، عناصــر فعــال در اکوسیســتم، نفت، گاز و پتروشــیمی کشــور 
و نیــز بــا مشــارکت گســترده و هدفمنــد ســازمان هــای مناطــق آزاد و 
ویــژه اقتصــادی در کنــار ســایر بخــش هــای حــوزه تامیــن مالــی و بــازار 
ســرمایه شــامل حــوزه بــورس، بانــک و بیمــه در مرکــز همایــش هــای 
بیــن المللــی کیــش از ســوم آبــان فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و شــرکت 
ســهامی بیمــه "مــا" بــه همــراه بانــک ملــت بــه معرفــی محصــوالت بیمه 
ای و برگــزاری جلســات رودررو و اعــام آمادگــی در خصــوص پوشــش 
انــواع ریســک خطــرات شــرکت هــای حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی 
ــترده  ــور گس ــر حض ــاوه ب ــداد ع ــن روی ــت در ای ــی اس پرداخت.گفتن
شــرکت هــا و بنــگاه هــا، پنــل هــا و نشســت هــای علمــی و تخصصــی 

نیــز برگــزار شــد.

ــای  ــرژی کشــور، ازغرفه ه ــداد ان ــن روی ــن حضــور در بزرگتری ــز ضم نی
ــا  ــد و ب ــران و بیمــه آســماری بازدی ــه بیمــه ای ــه غرف نمایشــگاه از جمل
ــت در  ــی اس ــر پرداخت.گفتن ــادل نظ ــو و تب ــه گفتگ ــت اندرکاران ب دس
حاشــیه حضــور در جزیــره کیــش، دکتــر بهــاری فــر عضــو هیــات مدیره 
و مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــه همــراه دکتــر محمد مشــاور رییــس جمهور، 
دکتــر کریمــی دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران، بختیــاری عضــو هیــات 
ــران  ــل بیمــه ای ــران و محمــدی مدیرعام ــل بیمــه ای ــره و مدیرعام مدی
معیــن از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تــاالر منطقــه ای کیــش بازدیــد 
کرد.مدیرعامــل بیمــه "مــا" همچنیــن حیــن حضــور در جزیــره کیــش و 
ــر لــزوم بهبــود  بازدیــد از سرپرســتی شــعبه ایــن شــرکت در جزیــره، ب
عملکــرد، ایجــاد شــبکه فــروش توانمنــد، شناســایی پتانســیل هــای بیمه 
ای، جــذب پرتفــوی متــوازن و ارائــه خدمــات بیمــه ای مطلــوب بــه بیمه 

گــذاران تأکیــد کــرد.
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نشست صنعت بیمه و دستگاه قضا با حضور دکتر بهاری فر 
رییس هیات رییسه سندیکای بیمه گران

ــراه  ــه هم ــران ب ــه گ ــندیکای بیم ــه س ــات رییس ــس هی ــت ریی نشس
ــران حــوزه معــاون اول  ــران ارشــد صنعــت بیمــه و مدی تعــدادی از مدی
ــادل نظــر در خصــوص  ــا موضــوع بررســی و بحــث و تب ــه ب ــوه قضائی ق
مشــکات و چالــش هــای موسســات بیمــه ای برگــزار شــد.به گــزارش 
روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از روابــط عمومــی ســندیکای بیمــه 
گــران ایــران، در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر بهــاری فــر رییــس 
هیــات رییســه، دکتــر کریمــی دبیــرکل و تعــدادی از اعضــای ســندیکای 
ــه  ــران و معــاون معــاون اول قــوه قضائیــه برگــزار شــد ب بیمــه گــران ای
ــی در صنعــت بیمــه پرداختــه شــد.همچنین  موضوعــات مختلــف قضائ
موضــوع اجــرای اصــل مفــاد قانــون بیمــه شــخص ثالــث مصــوب ســال 
1۳95 و مشــکل موسســات بیمــه ای  در بســته شــدن تمامــی حســابهای 
بانکــی شــان توســط برخــی محاکــم قضایــی جهــت وصــول مبالــغ اندک 

از دیگــر مباحــث ایــن جلســه بــود.

نواخته شدن زنگ بیمه در مدارس استان فارس توسط بیمه "ما" 

نوزدهــم آبــان مــاه؛ زنــگ بیمــه  بــا حضــور مقامــات آمــوزش و پــرورش 
اســتان فــارس، مدیــر روابــط عمومــی و تبلیغــات بیمه "مــا"، مدیر اســتان 
ــوزان در  ــش آم ــدادی از دان ــه و تع ــای مدرس ــرکت، اولی ــن ش ــارس ای ف
مــدارس اســتان فــارس بــه صــدا درآمد.به گــزارش روابــط عمومــی؛  بیمه 
"مــا"  بــا مشــارکت گســترده و همــکاری بیمــه مرکــزی ج.ا.ا در مراســم 
نمادیــن زنــگ بیمــه مشــارکت و تاش کــرد در راســتای فرهنگ ســازی و 
تعمیــم فرهنــگ بیمــه حضــور فعال داشــته باشــد.بر اســاس این گــزارش، 

صیانت از مشاهیر با حمایت از جشنواره ملی شمس و موالنا

ــور در  ــن حض ــی، ضم ــان اصل ــی از حامی ــوان یک ــه عن ــا" ب ــه "م بیم
جشــنواره ملــی شــمس و موالنــا بــا دایــر کــردن غرفــه در خــوی ، بــه 
معرفــی محصــوالت بیمــه ای و ارائــه مشــاوره تخصصــی در ایــن زمینــه 

بیمــه "مــا" در نمایشــگاه توانمندســازی و حمایت از شــرکت هــای منطقه 
عســلویه حضــور دارد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، نمایشــگاه 
ــن  ــه عســلویه در تامی ــای منطق ــت از شــرکت ه توانمندســازی و حمای
نیازهــای عمومــی و تخصصــی شــرکت هــای پتروشــیمی عســلویه از روز 
دوشــنبه  بیســت و چهارم لغایت بیســت و ششــم آبان به میزبانی منطقه 
عســلویه برگــزار مــی شــود و بیمــه "مــا" در ایــن رویــداد مهم حضــور دارد.

براســاس ایــن گــزارش، ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری اســتانداری بوشــهر، 
ادارات و ارکان مرتبــط بــا اشــتغالزایی و کارآفرینــی شهرســتان عســلویه ، 
کنــگان، دیــر، جــم و محیــط پیرامونــی منطقــه ویــژه پــارس با مشــارکت 
حــدود 250 شــرکت بومــی در قالــب 18 گــروه کاالیــی در محــل ســالن 
پردیــس ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس جنوبــی برگــزار 
مــی شــود و بیمــه "مــا" بــا برپایــی غرفــه بــه معرفــی محصــوالت بیمــه 
ای و ارائــه مشــاوره تخصصــی در ایــن زمینــه مــی پردازد. گفتنــی اســت 
عــاوه بــر حضــور شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــه همــراه بانــک ملــت 
ــداد،  ــن روی ــور در ای ــرای حض ــی ب ــرکت های ایران ــوب ش ــتقبال خ و اس
ــارس،  ــرژی پ ــادی  ان ــژه اقتص ــه وی ــازمان منطق ــهر، س ــتانداری بوش اس
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بوشــهر، فرمانــداری عســلویه، کنگان، 
ــای  صــادرات، تجــارت و  ــای اســتانی بانک ه ــر و جــم، سرپرســتی ه دی
ملــی بــه همــراه شــرکت هــای تابعــه گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج 

فــارس هــم در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد.

حضور بیمه "ما" در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از
 شرکت های منطقه عسلویه

توزیــع نوشــت افــزار بیــن دانــش آمــوزان مــدارس، توزیــع پــک تغذیــه بــا 
رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی، توزیــع کتــاب داســتان بیمــه 
زندگــی "مــا" بــا محتــوای بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری و اجــرای 
ــا موضــوع بیمــه توســط گــروه هــای موزیــکال و  برنامــه هــای مفــرح ب
نمایشــی جهــت تبییــن ســاده مفاهیــم بیمــه و  افزایــش ضریــب نفــوذ 
بیمــه از جملــه اقدامــات انجــام شــده توســط بیمــه "مــا" در ایــن روز بــود.

گفتنــی اســت زنــگ بیمه امســال بــه صــورت نمادیــن نواخته و مقرر شــد 
در آذرمــاه و پــس از بازگشــایی کامــل مــدارس اســتان ادامــه و بــه صورت 

کامــل، مطابــق ســال هــای گذشــته اجــرا شــود
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پرداخت.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، چهارمیــن جشــنواره 
ــی و  ــنتی، ایران ــیقی س ــش موس ــه بخ ــا در س ــمس و موالن ــی ش مل
هنرهــای تجســمی، مهــر مــاه ســال جــاری در شهرســتان خــوی برگــزار 
شــد و شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" بــا هــدف پاسداشــت مفاخــر ملــی 
ــا تولیــت شــمس تبریــزی همــکاری داشــت.بر اســاس ایــن گــزارش،  ب
ــوی،  ــژه خ ــدار وی ــی، فرمان ــان غرب ــتاندار آذربایج ــی اس ــاون سیاس مع
سرپرســت شــهرداری خــوی و مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی آذربایجــان غربــی بــه صــورت حضــوری و نماینده یونســکو 
ــیه  ــتند و در حاش ــور داش ــنواره حض ــن جش ــط در ای ــورت برخ ــه ص ب
ــن گــزارش خاطرنشــان  ــد کردند.ی ــا" بازدی ــه بیمــه "م جشــنواره از غرف
کــرد: بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره ملــی 2۳6 اثــر موســیقی ســنتی و 
آوازاصیــل ایرانــی از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد، 
در ادامــه گــروه هــای موســیقی بــه رقابــت در بخــش اجرایــی پرداختنــد 
و در مراســم اختتامیــه بــا رای هیــات داروان بــه گــروه هــای اول تــا ســوم  
جوایــز نقــدی اهــدا شــد.داود شــکری مدیــر روابــط عمومــی و تبلیغــات 
بیمــه "مــا" ، صیانــت از مشــاهیر و مفاخــر و  برخــورد  فعاالنــه بــا ایــن 
موضــوع را هــدف شــرکت از حضور در جشــنواره شــمس و موالنا دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: ایــن ظرفیــت فرهنگی کــه در زبــان ادیبــان و ادبیات 
شناســان ایــران و بســیاری از کشــورهای منطقــه جــاری و ســاری اســت، 
مــی طلبــد تــا نــگاه ویــژه ای بــه آن صــورت گیــرد کــه در آن صــورت 
مــی تــوان، مــزار شــمس تبریــزی در خــوی را بــه عنــوان یکــی از جاذبــه 
هــای مهــم بــرای گردشــگران در دوران پســاکرونا معرفــی کــرده و از ایــن 

ظرفیــت بــرای شناســاندن بیشــتر ایــران بهــره بــرد

پایان نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه 
عسلویه

نخســتین نمایشــگاه توانمندســازی و حمایــت از شــرکت هــای منطقــه 
ــه  ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــان داد.ب ــود پای ــه کار خ ــلویه ب عس
ــت از شــرکت  ــازی و حمای ــه  نمایشــگاه توانمندس ــن اختتامی ــا" آیی "م
هــای منطقــه عســلویه در تاریــخ 26 آبــان مــاه ســال جــاری بــا حضــور 
دکتــر بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا"، دولــت 
آبــادی مدیرعامــل بانــک ملــت و رییــس منطقــه ویــژه عســلویه برگــزار 
شــد.حجت بهــاری فــر ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه و دیــدار بــا مدیرعامل 
هــای شــرکت هــای پتروشــیمی، بــا نماینــدگان شــبکه فــروش اســتان 
بوشــهر و بازدیدکننــدگان نمایشــگاه دیــدار و گفتگــو کرد.بــر اســاس این 
گــزارش دکتــر بهــاری فــر رییــس هیــات رییســه ســندیکای بیمــه گران 
و مدیرعامــل بیمــه "مــا" در حاشــیه نمایشــگاه توانمندســازی و حمایــت 

از شــرکت هــای منطقــه عســلویه از میزهــای بیمه ای مســتقر در شــعب 
بانــک ملــت عســلویه بازدیــد کــرد.

مدیرعامل بیمه "ما" در نمایشگاه توانمندسازی عسلویه:
با "ما" بمانید

ــگاه  ــا" در نمایش ــه "م ــه بیم ــد از غرف ــا" در بازدی ــه "م ــل بیم مدیرعام
توانمندســازی و حمایــت از شــرکت هــای منطقــه عســلویه بــر ضــرورت 
تــاش خانــواده بــزرگ کارکنــان شــرکت و تــاش بیشــتر بــرای افزایــش 
کیفیــت و ســرعت خدمــات بــه مشــتریان و جلــب رضایــت حداکثــری 
آنــان تاکیــد کرد.بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه "مــا" ، دکتــر بهــاری 
ــا نماینــدگان شــبکه  ــه ای کــه ب ــأت همــراه در دیدارصمیمان ــر و  هی ف
فــروش  اســتان بوشــهر داشــت طــی ســخنانی راهکارهایــی بــه منظــور 
تســریع در انجــام امــور، ایجــاد تحــول و ثمربخــش ســاختن فرآیندهــای 
مرتبــط بــا انجــام خدمــت همــکاران ارائــه کرد.بهــاری فــر در ادامــه افزود: 
شــرکت بیمــه "مــا" در طــی فعالیــت 10 ســاله خــود همــواره در زمــره 
بهتریــن شــرکت هــای بیمــه از لحــاظ توانگــری مالــی و عملکــرد بــوده و 
ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد. ایــن شــرکت کــه مجــوز بیمــه اتکایــی 
را نیــز از بیمــه مرکــزی دریافــت کــرده بــا ســرمایه 4000 میلیــارد ریالــی 
دارای رتبــه یــک توانگــری مالــی اســت و در ســه ســال گذشــته با کســب  
55%  نــرخ رشــد میانگیــن درآمدهــای بیمــه ای، در صــدر شــرکت هــای 
بیمــه قــرار دارد.شــرکت بیمــه "مــا" بــا کســب 1284 ریال ســود بــه ازای 
هــر ســهم در ســال 1۳99، افزایــش بیــش از 7 برابــری ســود نســبت بــه 
ســال 1۳98 را رقــم زده و رتبــه ســوم را از نظــر نــرخ رشــد ســودآوری 
در ســال 99 نســبت بــه شــرکت هــای بیمــه بــه خــود اختصــاص داده 
ــز  ــدای ســال 1400 نی ــی اســت کــه در شــش ماهــه ابت ــن در حال و ای
ــا کســب ســود 744 ریــال بــه ازای هــر ســهم، 24% نســبت بــه دوره  ب
مشــابه ســال 1۳99 رشــد داشــته اســت. از ســوی دیگــر نرخ رشــد ســود 
عملیاتــی شــرکت در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه دوره 
مشــابه ســال قبــل ۳4% مــی باشــد کــه ایــن امــر ناشــی از افزایــش حــق 
ــو مــی  ــه پرتف ــب خســارت و ترکیــب بهین بیمــه تولیدی،کاهــش ضری
باشــد.با افزایــش چنــد برابــری ســود اغلــب شــرکت هــای بیمــه در ســال 
1۳99 بــه دلیــل تحــوالت اخیــر بــازار ســرمایه، ایــن شــائبه وجــود دارد 
کــه شــرکت هــای بیمــه نتواننــد هماننــد ســال گذشــته ســودآوری خود 
را تکــرار کننــد، امــا عملکــرد شــش ماهــه شــرکت بیمــه  "مــا" نشــان 
مــی دهــد کــه رونــد افزایشــی ســودآوری ایــن شــرکت همچنــان ادامــه 

خواهــد یافــت.
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اخبارشعب  

 استان هرمزگان 

 استان خراسان رضوی

 استان آذربایجان شرقی

استان مازندران   
برگــزاری دوره آموزشــی بیمــه های مســئولیت 
توســط مدیــر بیمــه های مســئولیت در شــعبه 

بابل 

ــات  ــی و تبلیغ ــط عموم ــر رواب ــور مدی حض
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــتی اس در سرپرس
ــی  ــوص چگونگ ــری در خص ــم گی و تصمی
افزایــش بازخــورد تبلیغات در ســطح اســتان

برگــزاری جلســه آموزشــی بیمــه هــای 
ــا حضــور رئیــس اداره خــاص و  مهندســی ب

ــرژی ان

حضــور دکتــر کریمــی دبیــرکل ســندیکای 
بیمــه گــران در اســتان خراســان رضــوی و 

دیــدار بــا بیمــه گــران مشــهد
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استان مرکزی

 استان مازندران

 سرپرستی  شمال استان تهران   

 استان آذربایجان غربی
حمایــت بیمــه "مــا" از چهارمیــن جشــنواره 

ملــی شــمس و موالنــا

برگــزاری دوره آمــوزش بیمه های مســئولیت 
بــا حضــور مدیر بیمــه های مســئولیت

مراســم تودیــع و معارفــه رئیس شــعبه ســاوه 
ــتادی و  ــران س ــدادی از مدی ــور تع ــا حض ب

فنــی بیمــه "مــا"

ــراه در  ــات هم ــئولیت و هی ــای مس ــه ه ــر بیم ــور مدی حض
سرپرســتی منطقــه شــمال اســتان تهــران و بررســی پرونــده 

هــای خســارت ایــن سرپرســتی
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اخبار بیمه مرکزی

صنعت بیمه همچنان در کنار کادر درمان ایستاده است

 برابــر تعهــدات پذیرفتــه شــده در صنعــت بیمــه یــک هــزار ســیصد و 
شــصت و ســه میلیــارد تومــان خســارت کرونایــی در رشــته بیمــه هــای 
درمــان تکمیلــی بــه زیاندیدگان پرداخــت شــد.به گــزارش اداره کل روابط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، دکتــر غامرضــا ســلیمانی از 
پرداخــت  1۳6۳ میلیــارد تومــان بابــت خســارت کرونــا در بیمــه هــای 
ــط  ــا توس ــوس کرون ــروس منح ــیوع وی ــدای ش ــی از ابت ــان تکمیل درم
شــرکت هــای بیمــه خبــر داد و افــزود: خســارت بیمــه هــای تکمیلــی 
مختــص بیمــاری کرونــا از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا در اســفند مــاه 
1۳98 تــا نیمــه مهــر مــاه ســال 1400 در مجمــوع 1۳،6۳7،091 میلیون 
ــا ارزیابــی و  ریــال در بیمــه هــای درمــان تکمیلــی بابــت بیمــاری کرون
پرداخــت شــد کــه حــدود 6 درصــد خســارت پرداختــی صنعــت بیمــه 
مربــوط بــه رشــته درمــان اســت. رییــس کل بیمــه مرکــزی در خصــوص 
بــازه زمانــی پرداختــی هــای ایــن خســارات، اظهــار داشــت: از مجمــوع 
خســارت هــای پرداختــی حــدود ۳ درصــد در ســال 1۳98، 50 درصــد 
درســال  1۳99 و 47 درصــد باقیمانــده مربــوط بــه ســال 1400 اســت.

وی در ادامــه افــزود : افزایــش ســهم هزینــه هــای کرونــا در ســال جــاری 
مــی توانــد بــه دلیــل ثبــت دقیــق تــر هزینــه هــای ایــن بیمــاری نیــز 
ارزیابــی شــود. دکتــر ســلیمانی ضمــن ابــراز خرســندی از پرداخــت بــه 
موقــع هزینــه هــای بیمــاری کرونــا به خســارت دیدگان از ســوی شــرکت 
هــای بیمــه، افــزود: در بیــن شــرکت هــای بیمــه بــه ترتیــب بیمــه دی 
بــا 29 درصــد، بیمــه ایــران، دانــا و ســینا هــر یــک بــا 10 درصــد و بیمــه 
ــا ســوم بیشــترین ســهم از  ــه اول ت ــه ترتیــب رتب ــا 8 درصــد ب آســیا ب

پرداخــت هزینــه هــای بیمــاری کرونــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
شــایان ذکــر اســت از مجمــوع هزینــه هــای یادشــده در حــدود ۳2 درصد 
مربــوط بــه هزینــه هــای بســتری ، 18 درصــد دارو ، 15 درصــد آزمایــش، 
10 درصــد ویزیــت و 6 درصــد عکســبرداری بــوده و در مــورد 19 درصد از  
مابقــی پرداختــی هــا نــوع هزینــه مشــخص نشــده اســت.گفتنی اســت با 

توجــه بــه ایــن نکتــه کــه اکثــر بیمارســتان هــا  و مراکــز درمانــی در خط 
مقــدم مبــارزه بــا همــه گیــری بیمــاری  کرونــا در صــف مقــدم خدمــت 
ــا تاکیــد بیمــه  ــد و در همیــن راســتا ب ــه ان ــز  قرارگرفت ــان عزی هموطن
مرکــزی، تســهیل گــری و کمــک بــه کادر درمــان و همچنیــن تقویــت 
مالــی بخــش بهداشــت، در دســتور کار جــدی صنعــت بیمــه قــرار گرفته 

ست. ا

صنعــت بیمــه بــرای تعمیــم امــر بیمــه و رفــع نگرانی هــا و ایجــاد فضای 
آرامــش در جامعــه برنامــه هــای متنوعــی دارد کــه یکــی از مهمتریــن 
آنهــا فرهنگســازی از طریــق مــدارس اســت بــه گــزارش اداره کل روابــط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، پرویزخسروشــاهی در ایــن 
مراســم صمیمانــه بــا تأکیــد بــر روش هــای فرهنگســازانه بــرای همگانی 
ســازی امــر بیمــه کشــور افــزود: صنعت بیمــه، ســازوکار مدرن مشــارکت 
هــای مردمــی در هنــگام بــروز حــوادث و نامایمــات جانــی و مالــی بــرای 
شــهروندان و فعــاالن اقتصــادی اســت کــه باید از ســنین کودکــی نهادینه 
شــود.قائم مقــام بیمــه مرکــزی، توســعه ســرمایه گــذاری را از وجوه مثبت 
دیگــر توســعه فرهنــگ بیمــه دانســت و اظهــار داشــت: ترویــج و تبییــن 
بیمــه در مــدارس یــک فرصــت جــدی بــرای آشناســازی خانــواده هــا بــا 
ایــن ابــزار امنیــت بخــش و آرامــش زا اســت کــه مــی توانــد بــه افزایــش 
ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــور منتهــی شــود.وی در پایــان بــا اشــاره بــه 
تجربــه ســه ســاله "زنــگ بیمــه" در کشــور ابــراز امیــدواری کــرد با ریشــه 
ــا شــکوه بیشــتری برگــزار  ــا ایــن مراســم هــر ســال ب کــن شــدن کرون
شــود.در ادامــه ایــن مراســم، معــاون طــرح و توســعه بیمــه مرکــزی نیــز 
ــی کــرد و  برنامــه هــای فرهنــگ محــور صنعــت بیمــه را مثبــت ارزیاب
گفــت: گنجانــدن مفاهیــم بیمــه ای در کتــاب هــای درســی از گام هــای 
بلنــدی اســت کــه بــرای توســعه فرهنــگ بیمــه برداشــته شــده و طــرح 
زنــگ بیمــه هــم از دیگــر برنامــه هــای مفیــد در ایــن خصــوص به شــمار 
مــی رود.مصــدق بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه صنعــت بیمــه از مقولــه 
هــای حســاس اجتماعــی بــه حســاب مــی آیــد بــه توســعه فرهنگــی آن 
در برنامــه بلندمــدت اشــاره کرد.گفتنــی اســت ایــن مراســم کــه بــه دلیل 
محدودیــت هــای کرونایــی در دبســتانی واقــع در منطقــه ســه تهــران بــا 
حضــور دانــش آمــوزان و مســئوالن و گــروه هــای هنــری برگــزار شــد بــا 
بهــره گیــری از ابزارهــای الکترونیکــی در شــبکه هــای مجازی بــه نمایش 

درآمــد.

ــه و  ــت بیم ــئوالن صنع ــوزان، مس ــش آم ــور دان ــا حض ب
گــروه هــای هنــری، زنــگ بیمــه بــه صــدا  درآمــد
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اکنــون جهــان بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه نــوآوری دارد. مــا در 
حــال ورود بــه یکــی از ســهمگین تریــن دوره هــای تغییــری هســتیم. در 
واقــع موفقیــت پیوســته مــا انســان هــا بــه عنــوان یکــی از گونــه هــای 
زنــده در ایــن ســیاره در بحبوحــه ایــن جهانــی ســازی تجــاری، تغییــر 
هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی و کمیابــی روزافــزون منابــع طبیعــی 
احتمــاال بــه همیــن امــر وابســته اســت.این امــر بــرای شــرکت هــا بدیــن 
معناســت کــه بــرای بقــا و ترقــی بایــد بــه نــوآوری دســت بزننــد. هیــچ 
چیــز تــا ابــد دوام نمــی یابــد و بســیاری از شــرکت هایــی کــه توانســته 
انــد بــا یــک نــوآوری، توجهــات را بــه ســوی خــود جلــب کننــد، نمــی 
تواننــد بــه موفقیــت خــود ادامــه دهنــد. همــان طــور کــه جــک ولــش 
مدیــر عامــل ســابق جنــرال الکتریک در ســخنرانی خــود در ســال 1997 
عنــوان کــرد: )) در جایــی کــه اکنــون هســتیم اصــا احســاس راحتــی 
نمــی کنــم (( ایــن گفتــه وی بــدان معناســت کــه اگــر ســریع تــر از بقیه 
بــازار حرکــت نمی-کنیــد، پیشــاپیش خــود را مــرده حســاب کنیــد، تنها 
فــرق شــما بــا مــردگان آن اســت کــه هنــوز نفــس کشــیدن را متوقــف 
ــه  ــازار را ب نگــرده ایــد. حتــی شــرکت هایــی کــه جایــگاه هــای برتــر ب
خــود اختصــاص داده انــد نیــز خــود را مغلــوب شــرکت هایــی مــی بینند 

کــه بــا قوانیــن متفاوتــی بــازی مــی کننــد. 

تعریف نوآوری 

ــات  ــتفاده، تبلیغ ــوء اس ــد، س ــش از ح ــتفاده بی ــر اس ــوآوري در اث واژه ن
مبالغــه آمیــز و جوگیــري، معنــاي خــود را اساســا از دســت داده اســت. 
اغلــب در تشــخیص نتیجــه و فرآینــد دچــار اشــتباه مــي شــویم و همــه 
چیــز را در قالــب عبارتهایــي خنثــي بیــان مــي کنیــم، حــال مي-خواهــد  
توســعه محصــول کامــا معمولــي اي باشــد یــا ایجــاد جهشــي عظیــم 
کــه بــازار جدیــدي را شــکل مــي دهــد. تعریــف هایــي کــه در اینجــا ارائه 
مــي دهیــم، کمــک مــي کننــد تــا از آنچــه نــوآوران واقعــا بــه انجــام مــي 

رســانند، درک دقیقــي پیــدا کنیم.نــوآوري بــا اختــراع متفــاوت اســت:
ــیاري از  ــي بس ــد. ول ــراع باش ــده اخت ــت در برگیرن ــن اس ــوآوري ممک ن
چیزهــاي دیگــر را نیــز الزم دارد. چیزهایــي از قبیل درک عمیــق از اینکه 
آیــا مشــتریان بــه آن اختــراع نیــاز دارنــد یــا خیر و ســایر مــوارد. نــوآوري 
هــا بایــد بتواننــد هزینــه هــاي خــود را پوشــش دهند.بــه عبــارت ســاده 
تــر، نــوآوري هــا بایــد بتواننــد ارزشــي را به شــما یــا شــرکتتان بازگردانند 
تــا بدیــن وســیله در آینــده امــکان نــوآوري هــاي دیگــر برایتــان فراهــم 
شــود. نــوآوري هــاي بســیار اندکــي واقعــا جدیــد هســتند: لزومــي نــدارد 

ــد  ــراي تمامــي جهــان تازگــي داشــته باشــند، جدی ــوآوري هــا ب کــه ن
بــودن آنهــا بــراي یــک بــازار یــا صنعــت نیــز کفایــت مــي کنــد. فراتــر 
ــر از محصــوالت  از محصــوالت بیندیشــید:نوآوري هــا بایــد چیــزي فرات
باشــند. آنهــا مــي تواننــد در برگیرنــده شــیوه هاي جدیــد انجام کســب و 
کار و پــول در آوردن، سیســتم هــاي جدیــد محصــوالت و خدمات و حتي 
تعامــات و اشــکال جدیــد معاشــرت میــان ســازمان شــما با مشــتریانتان 
باشــند. دانســتن اینکــه نــوآوري در کجــا الزم اســت، اهمیتــي هــم مرتبه 
بــا دانــش چگونگــي نــوآوري دارد:حفــر چــاه نفــت یــا اســتخراج لیتیــوم 
بیشــتر بــه دانســتن محــل حفــر بســتگي دارد تــا خــود عمــل حفــاري. 
ــوآوري را مشــخص  ــح ن ــروژه، فرصتهــاي صحی ــک پ پیــش از شــروع ی
کنیــد و راجــع بــه ماهیــت نــوآوري کــه مــي خواهیــد خلــق کنید بســیار 
شــفاف باشــید. ابتــدا به حل ســخت تریــن مشــکات بپردازید: بــه هنگام 
نــوآوري، بــر روي ســخت تریــن قســمت هــاي مفهومــي کــه باید درســت 
از آب دربیایــد تمرکــز کنیــد. مســائل ســاده را در فرصــت هــاي بعــدي 
نیــز مــي تــوان حــل کــرد. از پاســخ هــاي ناقــص اجتنــاب کنیــد: وقتــي 
چالــش هــاي بــزرگ را در آغــوش کشــیدید، صبــور باشــید و بــراي خلــق 
ــاي دم  ــن راهکاره ــه جــاي پذیرفت ــد. ب ــاش کنی ــع ت ــاي جام راهکاره
دســتي، بــه دنبــال راه هایــي بــراي بــراي رفــع تنــش ها باشــید. ایــن کار، 
نیازمنــد کنــار آمــدن بــا ابهــام و صبــوري تــا زمــان ظهور پاســخ هاســت.

نــوآوري تــا وقتــي کــه بــه بــازار نیامــده باشــد، نــوآوري بــه حســاب نمــي 
آید:تــا زمانــي کــه پیشــنهاد خــود را بــه بــازار نیــاورده ایــد و از آن کســب 
در آمــد نکردیــده ایــد، فرآینــد نوآوریتــان ناتمــام اســت. ))پیچیدگــي(( را 
بــه ))ســادگي(( تبدیــل کنیــد: نــوآوري هــاي انگشــت شــماري بــه خاطر 
پیچیدگــي شــان قهرمــان شــده انــد. اغلــب آنهــا بــه خاطــر ارائــه راه حل 
هــاي ســاده و ســازنده بــراي بغرنــج تریــن مشــکات مشــهور شــده انــد.

مریم تقی زاده
رئیس اداره تحقیق و توسعه

نوآوری
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اغلــب اوقــات نــوآوری در حــد یــک ســری جلســات طوفــان فکــری 
تنــزل داده مــی شــود، همچنیــن ممکــن اســت نــوآوری در واحدهــا 
ــه ســازمان جــدا شــود چــرا کــه  ــا آزمایشــگاه هــای خــاص از بقی ی
احســاس مــی کنیــم تنهــا بــا ایــن کار اســت کــه خاقیــت افزایــش 
ــا  ــا را ب ــم و میزه ــاق جــای مــی دهی ــک ات ــراد را در ی ــد. اف مــی یاب
ــی  ــن م ــی و ... آذی ــای رنگ ــک ه ــبی ماژی ــای برچس ــت ه یادداش
ــه در  ــی از آن اســت ک ــواهد حاک ــه ش ــم. مشــکل اینجاســت ک کنی
واقــع چنیــن تکنیــک هایــی در عمــل منجــر بــه نتایــج بهتــری نمــی 
شــوند و 95 درصــد ایــن تــاش هــا بــه شکســت منتهــی می¬شــوند.

معرفی ده گونه نوآوری 

چارچــوب ده گونــه نــوآوری چارچوبی ســاده و عمیق اســت. این چارچوب 
ابــزاری مفیــد اســت کــه مــی توانیــد از آن بــرای تشــخیص و غنی ســازی 
نــوآوری کــه روی آن کار میکنیــد بهــره بگیریــد. چارچــوب ده گونــه بــه 
ســه دســته تقســیم مــی شــوند کــه توســط ســه رنــگ کدگــذاری شــده 
اســت. گونــه هایــی کــه در ســمت راســت ایــن چارچــوب جــای گرفتــه 
ــتریان دور  ــد و از مش ــرکت را دارن ــز در درون ش ــترین تمرک ــد بیش ان
هســتند هــر چقــدر کــه بــه ســمت چــپ مــی رویــم کاربــرد ایــن گونــه 
هــا بــرای کاربــران نهایــی بــه طــور فزاینــده ای آشــکار و واضح می شــود. 
چنانچــه بخواهیــم از اصطــاح تئاتــر گونــه بــرای آن اســتفاده کنیــم، می 
توانیــم بگوییــم کــه ســمت راســت چارچوب پشــت صحنه و ســمت چپ 

آن خــود صحنــه تئاتــر اســت.

مدل سود: چگونگی پول درآوردن

مــدل هــای ســود نوآورانــه، بــرای تبدیــل پیشــنهادهای شــرکت و دیگــر 
ــدل  ــد. م ــی یابن ــد م ــی جدی ــی راه ــه نقدینگ ــای ارزش آن ب ــا ه منش
ــرای مشــتریان مهــم اســت  ــر درک عمیقــی از آنچــه واقعــا ب هــای برت
و محــل اختفــای فرصــت هــای جدیــد درآمــد یــا قیمــت گــذاری ارائــه 

مــی دهنــد. مــدل هــای ســود نوآورانــه عمدتــا مفروضــات کهنــه یــک 
صنعــت در خصــوص اینکــه چــه چیــزی را بایــد ارائــه دهنــد، از چــه چیز 
کســب درآمــد کننــد یا اینکــه چگونه ایــن درآمدهــا را جمــع آوری کنند 
بــه چالــش مــی کشــند.مثال هــای معمــول نــوآوری هــای ســود قیمــت 
هــای بــاال کــه در آن، شــرکت هــا در مــی یابنــد کــه چگونــه نســبت بــه 
رقبایشــان قیمــت هــای بیشــتری را طلــب کنند یــا مزایــده ها کــه درآن 

بــازار تعییــن کننــده قیمــت کاالهاســت مثالــی از مــدل ســود اســت.
چگونگــی کشــف نــوآوری هــای بالقــوه مدل ســود:آیا شــرکتتان به شــیوه 
هایــی متفــاوت از رقبــا یــا هنجارهــای صنعــت بــه کســب درآمــد مــی 
ــروش  ــه ف ــه ب ــه بقی ــی ک ــات در زمان ــن خدم ــا فروخت ــا ب پردازند؟)مث

محصــوالت مشــغولند(

شبکه: چگونگی برقراری ارتباط با دیگران برای خلق ارزش 

در جهــان شــدیدا مرتبــط بــه هــم امــروز، هیــچ شــرکتی نمــی توانــد و 
نبایــد همــه کارهــا را بــه تنهایی انجــام دهــد. نــوآوری های شــبکه، راهی 
را بــرای شــرکت هــا فراهــم مــی کننــد تــا از مزیــت فرآیندهــا، فنــاوری 
هــا، پیشــنهادها، کانــال هــا و برندهــا کــه تقریبــا اجــزای هــر کســب و 
کاری را تشــکیل مــی دهنــد بهــره منــد شــوند. ایــن نــوآوری هــا بدیــن 
معنــا هســتند کــه شــرکت هــا مــی تواننــد عــاوه بــر ســرمایه گــذاری بر 
روی نقــاط قــوت خــود از توانمنــدی هــا و دارایــی هــای ســایر شــرکت ها 
نیــز اســتفاده کننــد. همچنیــن نــوآوری هــای شــبکه بــه مدیــران اجرایی 
کمــک مــی کننــد تــا ریســک توســعه کســب و کارهــا و پیشــنهادهای 
جدیــد را بــا هــم تســهیم کنند.نــوآوری هــای شــبکه صرفــا بــه شــبکه 
هــای داخلــی یــا فنــاوری اطاعــات مربوط نمی شــوند، مــا از ایــن عبارت 
بــرای نشــان دادن روابــط بــا خارج از شــرکت، شــراکت ها، کنسرســیوم ها 
و وابســتگی هــا اســتفاده مــی کنیم.چگونگی کشــف نــوآوری هــای بالقوه 
مــدل شــبکه:آیا شــرکت بــا دیگــر شــرکت هــا یــا همــکاران فــوق العــاده 
همــکاری مــی کنــد تــا پیشــنهادهای جدیــدی ارائــه دهنــد کــه کســب 
و کار را از مســیر معمــول آن خــارج مــی کنند؟آیــا شــرکت برای توســعه، 
آزمایــش یــا بازاریابــی محصــول جدیــد با تامیــن کنندگان یا مشــتریانش 

همــکاری مــی کنــد؟

ساختار: چگونگی سازماندهی و همسوسازی استعدادها و 
دارایی¬هایتان

نــوآوری هــای ســاختاری بــه شــیوه هایــی منحصــر بفرد بــر ســازماندهی 
دارایــی هــای شــرکت، یعنــی دارایــی هــای ملمــوس، نیــروی انســانی و 
ناملمــوس متمرکــز هســتند و بــه خلــق ارزش مــی پردازنــد. هزینــه های 
ــع انســانی، تحقیــق و توســعه و  ــت و وظایــف شــرکت از قبیــل مناب ثاب
ــق نوآوریهــای ســاختاری  ــز ممکــن اســت از طری ــاوری اطاعــات نی فن
ــارت  ــاختاری عب ــای س ــوآوری ه ــوب ن ــای خ ــال ه ــد.  مث ــود یابن بهب
ــدان  ــویق کارمن ــرای تش ــی ب ــای انگیزش ــتم ه ــاخت سیس ــد از س ان
ــرای  ــا ب ــی ه ــی خــاص، اســتاندارد کــردن دارای ــه کار در جهــت هدف ب
کاهــش هزینــه هــا و پیچیدگــی هــای عملیاتــی یــا حتــی بنــا کــردن 
یــک دانشــگاه وابســته بــه شــرکت بــرای ارائــه آمــوزش هــای پیشــرفته و 
مســتمر .مراقــب باشــید کــه نــوآوری هــای ســاختاری را بــا نــوآوری های 
فرآینــدی اشــتباه نگیریــد. ایــن دو گونــه اغلــب بســیار مرتبــط بــه هــم 
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هســتند، ولــی نــوآوری هــای ســاختاری بــه ماهیــت اســتعداد و دارایــی 
هــای شــما و نحــوه ســازماندهی آنهــا اشــاره دارنــد. اگــر به کاربــرد عملی 
دارایــی هــا فکــر مــی کنیــد، احتمــاال در حــال اندیشــیدن بــه نــوآوری 
فرآینــدی هســتید.نحوه تشــخیص نــوآوری هــای بالقــوه ســاختاری: آیــا 
شــرکت دارای ســاختار ســازمانی غیــر معمــول یــا منحصــر بــه فــردی 
اســت؟ آیــا شــرکت بــه خاطــر جــذب اســتعدادهای برتــر در زمینــه یــا 

وظیفــه ای خــاص مشــهور اســت؟ )بــرای مثــال در بازاریابــی(

فرآیند: چگونگی استفاده از روش های برتر برای انجام کارتان

نــوآوری هــای فرآینــدی در برگیرنــده فعالیتهــا و عملیاتــی هســتند کــه 
پیشــنهادهای اولیــه شــرکت را رقــم می زننــد. نــوآوری در اینجــا نیازمند 
یــک تغییــر بنیادیــن از شــیوه معمــول کســب و کار اســت کــه شــرکت 
را قــادر مــی ســازد تــا از قابلیــت هــا، کارایــی واحــد وظیفــه ای در بــازار 
اســتفاده کند.تولیــد نــاب کــه مدیــران در آن، هزینــه هــا و هــدر رفــت ها 
را در کل سیســتم کاهــش مــی دهنــد یکــی از مثــال معــروف نــوآوری 
فرآینــد اســت. یکــی دیگــر از مثــال هــای آن، اســتاندارد ســازی فرآینــد 
اســت کــه از فرآیندهــای معمــول بــرای کاهش هزینــه و پیچیدگــی بهره 
مــی برد.نــوآوری فرآینــدی بایــد شــامل روش شناســی یــا قابلیتــی باشــد 
کــه در مقایســه بــا هنجارهــای صنعــت بســیار متفــاوت و از آنهــا برتــر 
باشــد. بــرای مثــال، زمانــی کــه تولیــد نــاب بــه چیــزی اســتاندارد تبدیل 
مــی شــود دیگــر نمــی توانــد نــوآوری در نظــر گرفتــه شــود چــرا کــه در 
صنایــع بســیاری یافــت مــی شــود، مگــر اینکــه شــیوه خــاص اســتفاده 
شــما از ایــن روش بتوانــد بــه کارایــی دســت نیافتــه و مزیــت هــای هزینه 
ای منجــر شــود.نحوه تشــخیص نــوآوری هــای بالقــوه فرآیندی:آیا شــرت 
در فنــاوری، روش شناســی یــا فرآینــدی خــاص صاحــب مجموعــه ای از 

حــق امتیازهاســت؟

عملکرد محصول: چگونگی ایجاد کارکردها و ویژگی های 
متمایز

نــوآوری هــای عملکــردی محصــول بــه ایجــاد ارزش، ویژگی هــا و کیفیت 
ــوآوری  ــه از ن ــن گون ــد. ای ــی پردازن ــرکت م ــک ش ــنهاد ی ــرای پیش ب
ــترش  ــانی و گس ــه روزرس ــد و ب ــا جدی ــوالت کام ــده محص در برگیرن
خطــوط محصوالتــی اســت کــه ارزش افزایــی چشــمگیری دارنــد. افــراد 
ــاره عملکــرد  ــوآوری کا در ب ــه اشــتباه فکــر مــی کننــد کــه ن اغلــب ب

سیستم محصول:  چگونگی خلق محصوالت و خدمات مکمل

ــری  ــرار گی ــی ق ــه در چگونگ ــول ریش ــتم محص ــای سیس ــوآوری ه ن
محصــوالت و خدمــات منفــرد در کنــار یکدیگــر جهــت ایجاد سیســتمی 

محصــول اســت. البتــه یقینــا ایــن نــوآوری مهــم اســت، ولــی بایــد در 
نظــر داشــت کــه عملکــرد محصول، تنهــا یکــی از ده گونــه نوآوری اســت 
ــه  ــرای رقبــا ســاده اســت.مثال هــای معمــول ایــن گون و تقلیــد از آن ب
ــرای اســتفاده راحــت تــر از یــک  ــوآوری عبارتنــد از: ســاده ســازی ب از ن
پیشــنهاد، پایــداری بــرای ارائــه پیشــنهادهایی ســازگار با محیط زیســت، 
یــا سفارشــی ســازی بــرای تطبیــق دادن یــک محصــول بــا مشــخصات 
مشــتریان.اگرچه ))خدمــت(( گونــه متفاوتــی اســت، بــا این حال شــرکت 
هــای خدماتــی نیــز مــی تواننــد و بایــد بــا بــه کارگیــری نــوآوری از گونه 
عملکــرد محصــول بــه کار بپردازنــد. ایــن قبیــل شــرکت های مــی توانند 

ایــن کار را بــا تغییــر ویژگــی هــا و کارکــرد خدمــات 

خــود انجــام دهنــد مثــا بــا ارائــه کیفیتی کــه رقبا قــادر بــه تقلیــد از آن 
نباشــند، بــا انجــام وظایــف با ســرعتی غیــر قابل رقابــت، پیشــنهاد گزینه 
هــای منحصــر بــه فــرد تــوام بــا انعطــاف پذیــری و نیز ســایر شــکل های 
عملکرد.چگونگــی تشــخیص نــوآوری هــای بالقــوه عملکــرد محصــول: آیا 
شــرکتتان پیشــنهاد بســیار برتــری را تولیــد مــی کنــد کــه عمــده ســهم 
بــازار را در اختیــار مــی گیــرد یــا قیمــت بســیار باالتــری را از مشــتریان 
طلــب مــی کند؟برعکــس، آیــا اســتفاده از محصــوالت شــما در مقایســه با 
محصــوالت رقبــا بســیار ســاده تــر اســت؟ آیــا محصــوالت شــرکت دارای 
ویژگــی هــا و کارکــردی منحصــر به فرد هســتند که مشــتریان را شــیفته 
خــود مــی کننــد؟ آیــا محصوالت شــما بــه شــکلی منحصر بــه فــرد برای 
گوشــه هــای کوچکــی از بــازار طراحــی و بــرای آنهــا متمرکــز شــده انــد، 

بــه گونــه ای کــه انجــام ایــن کار بــرای رقبایتــان دشــوار باشــد؟
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قدرتمنــد و قابــل ترقــی دارد. بســته هــای محصــول یــا بــه عبارتــی دیگر، 
جمــع آوری چنــد محصــول مرتبــط و فــروش آنهــا در قالــب بســته ای 
واحــد، مثالــی متــداول از نــوآوری سیســتم محصــول بــه شــمار مــی آید. 
شــرکت هــای فنــاور در قــرن بیســت و یکــم از این نــوع نــوآوری در ایجاد 
پلتفــرم هایــی اســتفاده مــی کنند کــه دیگــران را بــه ســاخت محصوالت 
و خدمــات بــرای آنهــا تشــویق مــی کننــد کــه مثــال بــارز آن فروشــگاه 
هــای اپلیکیشــن هــای گوشــی هــای تلفــن همــراه، صفحه های ســاخت 
ســلف ســرویس بســته هــای محصــول هستند.ســایر نوآوریهای سیســتم 
محصــول شــامل بهبــود محصــوالت موجــود، ترکیــب هایــی از محصــول 
و خدمــت و پیشــنهادهای مکمــل هســتند کــه هــر کــدام از آنهــا نیــز 
اگــر بــه تنهایــی ارائــه شــوند، کارکــرد خوبــی دارنــد، امــا در ترکیــب بــا 
دیگرمحصــوالت یــا خدمــات کارکــرد بســیار بهتــری دارند.ممکــن اســت 
ــوآوری هــای سیســتم محصــول شــامل پیشــنهادهایی شــوند کــه در  ن
مالکیــت شــما نیســتند یــا خــود شــما آنهــا را تولیــد نکــرده باشــید. در 
واقــع یافتــن راه هایــی بــرای دیگــران کــه آنهــا را قــادر ســازد تــا بــرای 
شــما بــه تولیــد محصــوالت و خدمــات بپردازنــد و باعــث ارزش افزایــی 
برایتــان شــوند، بســیار رضایــت بخــش تــر )و حتــی جالــب تــر( چگونگی 
تشــخیص نوآوری هــای بالقوه سیســتم محصول:آیا شــرکتتان محصوالت 
مختلفــی مــی ســازد کــه مــی تــوان آنهــا را بــه شــیوه هــای منحصــر بــه 
فــردی بــا هــم مرتبــط کرد؟آیا شــرکتتان بــه ارائــه محصــوالت و خدمات 
متمایــزی مــی پــردازد کــه بتــوان آنهــا را بــه صــورت بســته نیــز بکپارچه 

و خریــداری کــرد؟

خدمت: چگونگی پشتیبانی و تقویت ارزش 
پیشنهادهایتان

کانال: چگونگی ارائه پیشنهاداتتان به مشتریان و کاربران

نــوآوری هــای کانــال شــامل تمامــی راه هایــی مــی شــوند کــه از طریــق 
ــران مرتبــط مــی  ــا مشــتریان و کارب آنهــا پیشــنهادهای شــرکتتان را ب
ــب در ســال  ــی غال ــوان نیروی ــه عن ســازید.گرچه تجــارت الکترونیــک ب
هــای اخیــر ظهــور کــرده اســت، امــا کانــال هــای ســنتی مانند فروشــگاه 
هــای فیزیکــی نیــز همچنــان حائــز اهمیــت هســتند. نــوآوران ماهــر در 
ــرای  ــی را ب ــی مکمل ــدد ول ــای متع ــب، راه ه ــوآوری اغل ــه از ن ــن گون ای
ارائــه محصــوالت و خدمــات خــود بــه مشــتریان مــی یابنــد. هــدف آنهــا 
حصــول اطمینــان از آن اســت کــه مشــتریان بتواننــد آنچــه را کــه مــی 
ــل  ــا حداق ــد ب ــی خواهن ــه م ــه ک ــان مناســب و آن گون ــد در زم خواهن
مشــکل و هزینــه و نیــز حداکثــر رضایــت تهیــه کنند.ممکــن اســت میان 
نــوآوری هــای شــبکه و کانــال هــم پوشــانی ببینیــد. در ایــن ارتبــاط باید 
گفــت کــه ایــن گونــه نــوآوری مربــوط بــه چگونگــی تحویــل پیشــنهاد 
و نقطــه تمــاس ایــن مبادلــه بــا مشــتری اســت و بــه کســی کــه بــا وی 
ــدارد.  ــازار برســانید، ارتباطــی ن ــه ب ــا پیشــنهادتان را ب کار مــی کنیــد ت
ــال  ــوه شــبکه:آیا شــرکتتان از کان ــای بالق ــوآوری ه چگونگــی کشــف ن
هــای مختلــف بــه شــیوه هــای تکمیلــی بهــره می گیــرد، بــرای مثــال با 
نمایــش محصــوالت در فروشــگاه هــای خــرده فروشــی  و تحویــل آنهــا از 

طریــق کانــال هــای مســتقیم یــا خارجــی؟

ــنهاد  ــکار پیش ــرد و ارزش آش ــده، عملک ــی از فای ــای خدمات ــوآوری ه ن
اطمینــان حاصــل مــی کنــد و آنهــا را ارتقــا مــی دهنــد. آنهــا آزمایــش و 
اســتفاده از یــک محصــول را ســاده تــر می¬کننــد. همچنین آنهــا ویژگی 
ــرای مشــتریان آشــکار مــی ســازند کــه ممکــن  هــا و کارکردهایــی را ب
اســت نادیــده انگاشــته شــوند.چنانچه نــوآوری هــای خدماتــی بــه خوبــی 
بــه انجــام برســند، حتــی مــی تواننــد محصــوالت ســطح متوســط و غیــر 
جــذاب را بــه اوج خــود برســانند و آنهــا را بــه تجربــه های متقاعــد کننده 
ای مبــدل ســازند کــه مشــتریان بارهــا و بارهــا بــه خاطــر آن بازگردنــد.

ــرد  ــای کارب ــی شــامل ارتق ــای خدمات ــوآوری ه ــداول ن ــای مت ــال ه مث
محصــول، طرحهــای نگهــداری، پشــتیبانی مشــتری، اطاعــات و آموزش 
ــواع ضمانــت هــا مــی شــود. خدمــات ممکــن اســت مهــم تریــن و  و ان

برجســته تریــن بخــش تجربه مشــتری باشــد و شــبکه امنیــت نامرئی ای 
باشــد کــه مشــتریان حســش مــی کننــد ولــی هرگــز آن را نمــی بیننــد.

چنانچــه محصــول اصلــی تــان خــودش یــک خدمــت باشــد، ویژگــی ها و 
کارکــرد آن تحــت عنــوان عملکــرد محصــول طبقــه بنــدی مــی شــوند. 
نوآوریهــای خدماتــی بــه پشــتیبانی هــای اضافــی و بهبودهایــی کــه حول 
پیشــنهادهای اصلــی تــان ارائــه مــی دهیــد شــکل مــی دهند.چگونگــی 
تشــخیص نــوآوری هــای بالقــوه خدماتــی: آیــا شــرکتتان ضمانــت هــا و 

دیگــر اشــکال بیمــه را در کنــار پیشــنهادهای خــود ارائــه مــی دهــد؟
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برند: چگونگی ارائه محصوالت و کسب و کارتان 

نــوآوری هــای برنــد، اطمینــان حاصــل مــی کننــد کــه مشــتریان و کاربــران، پیشــنهادهایتان را بــه پیشــنهادهای رقبــا یــا جایگزین هــا ترجیح 
مــی دهنــد و بــه خاطــر مــی ســپارندش. در واقــع بایــد گفــت کــه بهتریــن پیشــنهادها وعــده ای مــی دهنــد کــه باعــث جــذب خریــداران مــی 
شــود و هویــت متمایــزی را در ذهــن هــا ایجــاد مــی کنــد. آنهــا معمــوال نتیجــه اســتراتژی¬های بــه دقــت طراحــی شــده هســتند.برند ســازی 
محصوالتتــان و آگاه ســازی مشــتریان از ارزش آنهــا موجــب افزایــش قــدرت چانــه زنــی و هــم هــم افزایــش برتــری محصوالتتــان مــی شــود.

نــوآوری برنــد تنهــا یــک کمپیــن یــا اســتراتژی بازاریابــی موفــق نیســت و بســیار پیچیده¬تــر از خلــق ســاده برنــدی جدیــد اســت. این نــوآوری 
نیازمنــد طراحــی و ابــراز برنــد بــه شــیوه هایــی اســت کــه هــم متمایــز از رقبــا و هــم متناســب با مشــتریان باشــد.چگونگی تشــخیص نــوآوری 
هــای برند:آیــا شــرکتتان مخصوصــا در مقایســه بــا رقبــا دارای هویتــی کامــا متمایز و آشــکار اســت؟آیا مشــتریان و کاربران شــرکتتان، خــود را 

بــه عنــوان بخشــی از یــک اجتمــاع یــا حرکــت متمایــز شــکل گرفتــه حــول برنــد مــی بیننــد؟

مشارکت مشتری: چگونگی پرورش تعامالت تاثیرگذار

نــوآوری هــای مشــارکت مشــتری عبــارت انــد از درک تمایــات عمیــق مشــتریان و کاربــران و اســتفاده از آن بینــش ها بــرای توســعه ارتباطات 
معنــادار میــان آنهــا و شــرکت. نــوآوری هــای عالــی مشــارکت مشــتریان، مســیرهای وســیعی بــرای کاوش فراهــم مــی ســازند و به افــراد کمک 
مــی کننــد تــا بخــش هایــی از زندگــی خــود را خاطــره انگیزتــر و عملــی تــر کنند.نــوآوری مشــارکت مشــتری اغلــب در برخــی دیگــر از گونــه 
هــای نــوآوری از قبیــل برنــد یــا خدمــات ریشــه دارد و ممکــن اســت تشــخیص آن دشــوار باشــد. ولــی ایــن کار مشــکل نیســت. بــر نقطــه 
تعامــل بــا مشــتریان و چگونگــی ارتبــاط بــا آنهــا و شــاد ساختنشــان تمرکــز کنیــد. چگونگــی تشــخیص نــوآوری هــای بالقــوه خدماتــی: آیــا 
شــرکتتان چیــزی محرمانــه، دشــوار یــا پیچیــده را تحویــل مــی گیــرد و تســلط بــر آن یــا انجامــش را بــرای مشــتریان ســاده ســازی مــی کند؟ 
آیــا مشــتریان دربــاره اینکــه چگونــه یــک محصــول یــا خدمــت بــه بخشــی از زندگــی آنهــا تبدیــل شــده اســت، ســخن مــی گوینــد؟ آیــا 

پیشــنهادهایتان هویــت، موقعیــت یــا حــس یگانــه ای از شــخصیت را بــه کاربــران منتقــل میکنــد؟ 

گردآوری شده از کتاب ده گونه نوآوری
)Ten types pf innovation( 
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دا نستنی های پزشکی

روزانه چقدر آب بخوریم؟ 

مصــرف روزانــه آب چقــدر اســت؟ ایــن ســؤالی ســاده اســت که پاســخ به 
آن آســان نیســت.مطالعات و تحقیقــات در ایــن مــورد در طــول ســال های 
متمــادی نتایــج و توصیه هــای مختلفــی داشــته اســت. امــا نیــاز شــما بــه 
آب بــه عوامــل بســیاری از جملــه ســامتی شــما، میــران فعالیــت و اینکه 
در کجــا زندگــی می کنیــد، بســتگی دارد.هیــچ فرمــول واحدی متناســب 
بــا همــه وجــود نــدارد، امــا دانســتن اطاعــات بیشــتر در مــورد نیــاز بدن 
بــه مایعــات بــه شــما کمــک می کنــد کــه بتوانیــد نیــاز روزانــهٔ خــود بــه 

ــن بزنید. آب را تخمی

فواید آب برای سالمتی

آب مــادهٔ شــیمیایی اصلــی بــدن شــما اســت و حــدود 60 درصــد از وزن 
بــدن را تشــکیل می دهــد. بــدن شــما بــرای زنــده مانــدن بــه آب وابســته 
اســت. هــر ســلول، بافــت و اندامــی در بــدن شــما بــرای کار صحیــح بــه 
آب نیــاز دارد. بــه عنــوان مثــال، آب:بــا تولیــد ادرار و عــرق، مواد زائــد را از 
بــدن خــارج می کند.دمــای شــما را عــادی نگــه می دارد.باعــث حرکــت 
نــرم و روان مفاصــل و حفاظــت از آن هــا می شــود.از بافت هــای حســاس 
ــود،  ــدن می ش ــی ب ــم آب ــه ک ــر ب ــود آب منج ــت می کند.کمب محافظ
شــرایطی کــه شــما آب کافــی در بــدن نداریــد تــا بتوانیــد عملکردهــای 
عــادی داشــته باشــید. حتــی کمبــود آب خفیــف و جزئــی نیــز می توانــد 

انرژیتــان را تخلیــه کــرده و شــما را خســته کنــد.

به چه مقدار آب نیاز دارید؟

هــر روز در اثــر تنفــس، تعریــق، ادرار و مدفــوع، بــدن شــما میزانــی از آب 
خــود را از دســت می دهــد. بــرای عملکــرد صحیــح بــدن، بایــد بــا مصرف 
نوشــیدنی ها و غذاهــای حــاوی آب، آب از دســت رفته را جایگزیــن کنیــد.

ــغ و ســالم کــه در آب و هــوای  ــی، بال بنابرایــن فــردی متوســط، معمول
ــی  ــی مل ــاز دارد؟ آکادم ــات نی ــدر مایع ــد، چق ــی می کن ــدل زندگ معت
ــت:حدود 15,5  ــن زده اس ــراد را تخمی ــرای اف ــات ب ــاز مایع ــدود نی ح
فنجــان )۳.7 لیتــر( مایعــات بــرای آقایــان روزانــه حــدود 11,5 فنجــان 
)2.7 لیتــر( مایعــات بــرای بانــوان. ایــن میــزاِن توصیه شــده، شــامل آب، 
ســایر نوشــیدنی ها و غذاهایــی اســت کــه افــراد میــل می کننــد. حــدود 
20 درصــد از مصــرف روزانــهٔ مایعــات معمــوالً از طریــق مــواد غذایــی و 

ــود. ــن می ش ــیدنی ها تأمی ــق نوش ــی از طری مابق

توصیه در مورد نوشیدن 8 لیوان آب در روز چیست؟

احتمــاالً ایــن توصیــه را شــنیده اید، “روزانــه هشــت لیــوان آب بنوشــید.” 
ایــن توصیــه بــه راحتــی در ذهــن می مانــد و از طرفــی هدفــی منطقــی 
و قابــل دســترس است.بیشــتر افــراد ســالم در هنــگام احســاس تشــنگی 
ــران  ــود را جب ــدن خ ــود آب ب ــر، کمب ــات دیگ ــیدن آب و مایع ــا نوش ب
می کننــد. ممکــن اســت بــرای بعضــی از افــراد، کمتــر از هشــت لیــوان 
ــه  ــراد ممکــن اســت ب ــل برخــی اف آب در روز کافــی باشــد امــا در مقاب

میــزان بیشــتری از آب نیــاز داشــته باشــند.
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 عوامل مؤثر بر نیاز بدن به آب

ــر اســاس  ــات خــود را ب ــزان مصــرف مایع ــات الزم اســت می گاهــی اوق
چندیــن عامــل تغییــر دهیــد:ورزش. اگــر فعالیتــی را انجــام می دهیــد 
ــی  ــد آب اضاف ــران آن بای ــرای جب ــق شــما می شــود، ب ــه باعــث تعری ک
بنوشــید. نوشــیدن آب قبــل، حیــن و بعــد از تمریــن بســیار مهــم اســت. 
اگــر ورزش شــدید باشــد و بیــش از یــک ســاعت طول بکشــد، نوشــیدنی 
ورزشــی )نوشــیدنی ای کــه شــامل تمــام مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــدن 
ــی موجــود در خــون شــما )الکترولیت هــا(  ــد مــواد معدن اســت( می توان
را کــه از طریــق عــرق از دســت داده ایــد، جایگزیــن کند.محیــط. هــوای 
گــرم یــا مرطــوب می توانــد موجــب شــود شــما عــرق کنیــد و در نهایــت 
میــزان نیــاز بــدن شــما بــه مایعــات را افزایــش دهــد. همچنیــن بــه یــاد 
داشــته باشــید در ارتفاعــات نیــز ممکــن اســت دچــار کــم آبــی شــوید.

ســامت کلــی. بــدن شــما مایعــات را هنــگام تــب، اســتفراغ یــا اســهال 
از دســت می دهــد. در ایــن مواقــع آب بیشــتری بنوشــید و توصیه هــای 
پزشــک را بــرای نوشــیدن محلول هــای خوراکــی جــدی بگیریــد. عــاوه 
ــه و ســنگ های مجــاری  ــت مثان ــگام عفون ــوارد گفته شــده در هن ــر م ب
ــا شــیردهی.  ــارداری ی ــش می یابد.ب ــه آب افزای ــدن ب ــاز ب ــز نی ادراری نی
زنانــی کــه در دوران بــارداری یــا شــیردهی قــرار دارنــد نیــاز بــه مصــرف 
ــه  ــد ک ــه می کن ــان توصی ــر بهداشــت زن ــد. دفت ــات بیشــتری دارن مایع
ــات بنوشــند.  ــر( مایع ــه حــدود 10 فنجــان )2,4 لیت ــاردار روزان ــان ب زن
همچنیــن زنانــی کــه در دوران شــیردهی هســتند باید حــدود 1۳ فنجان 

)۳.1 لیتــر( مایعــات مصــرف کننــد.

فراتر از آب شیر

ــه  ــه آنچ ــط ب ــود فق ــات خ ــای مایع ــن نیازه ــرای تأمی ــت ب الزم نیس
ــل توجهــی  ــز بخــش قاب ــد نی ــد. آنچــه می خوری ــه کنی می نوشــید تکی
ــه عنــوان مثــال، بســیاری  ــدن را تأمیــن می کنــد. ب از آب مــورد نیــاز ب
ــه و اســفناج تقریبــاً 100 درصــد  از میوه هــا و ســبزیجات ماننــد هندوان
وزن خــود را از آب تشــکیل داده اند.بــه عــاوه نوشــیدنی هایی مانند شــیر، 
آب میــوه و دمنوش هــای گیاهــی بیشــتر از آب تشــکیل شــده اند. حتــی 
نوشــیدنی های کافئیــن دار ماننــد قهــوه و نوشــابه نیــز می توانند بــه میزان 
مصــرف روزانــهٔ آب شــما کمــک کننــد. امــا آب بهتریــن گزینــه اســت، 

زیــرا بــدون کالــری، ارزان و بــه راحتــی در دســترس است.نوشــیدنی های 
ورزشــی را فقــط زمانــی مصــرف کنیــد کــه بیــش از یــک ســاعت ورزش 
شــدید انجــام داده ایــد. ایــن نوشــیدنی ها بــه جایگزینــی الکترولیت هــای 
از دســت رفته در هنــگام تعریــق و همچنیــن قنــد مــورد نیــاز در طــی 
دوره هــای طوالنی تــر ورزش کمــک می کنند.نوشــیدنی های انــرژی زا 
ــرای  ــرژی زا ب ــیدنی های ان ــاوت دارد. نوش ــی تف ــیدنی های ورزش ــا نوش ب
ــن نوشــیدنی ها معمــوالً  ــا ســاخته نشــده اند. ای ــی الکترولیت ه جایگزین
حــاوی مقادیــر زیــادی کافئیــن یــا ســایر مــواد محــرک، قنــد و ســایر 

مــواد افزودنــی هســتند.

با خیال راحت هیدراته بمانید

احتمــاالً مصــرف آب و مایعــات شــما کافی اســت اگــر: به ندرت احســاس 
ــک  ــگ است.پزش ــا زرد کم رن ــگ ی ــما بی رن ــد. ادرار ش ــنگی می کنی تش
یــا کارشــناس تعذیــه می توانــد بــه شــما در مــورد میــزان مایعــات مــورد 
نیــاز بــدن کمــک کند.بــرای جلوگیــری از کــم آبــی و اطمینــان از اینکــه 
بــدن، مایعــات مــورد نیــاز خــود را بــه طــور کامــل دریافــت می کنــد، آب 
را تبدیــل بــه نوشــیدنی اصلــی خــود کنیــد. همچنیــن ایــده خوبی اســت 
که:بــا هــر وعــدهٔ غذایــی یــا بیــن هــر وعــدهٔ غذایــی یــک لیــوان آب یــا 
ســایر نوشــیدنی های بــدون کالــری یــا کم کالــری بنوشــید. قبــل، حیــن 
و بعــد از ورزش آب بنوشــید.در صــورت احســاس گرســنگی، آب بنوشــید. 
تشــنگی اغلــب بــا گرســنگی اشــتباه گرفتــه می شــود.گر چــه بســیار نادر 
اســت، امــا نوشــیدن بیــش از حــد آب هنگامــی کــه کلیه هــای شــما بــه 
ــث  ــد، باع ــع کنن ــی را دف ــد آب اضاف ــد و نمی توانن ــی کار نمی کنن خوب
ــم شــده  ــدن ک ــه نســبت آب ب ــزان ســدیم خــون شــما ب می شــود می
و یــا بــه اصطــاح رقیــق شــود )هیپوناترمیــا( کــه ایــن مــورد می توانــد 

ــد. تهدیدکنندهٔ زندگی باش

منبع:
مایوکلینیک، موسسه حمایت از بیماران )محب(
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