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اخبار بیمه "ما"
ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه "ما" شد

ــوب  ــا" منص ــه "م ــد بیم ــل جدی ــوان مدیرعام ــه عن ــر ب ــم کاردگ ابراهی
شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، بــا انتخــاب هیــات مدیــره و 
تاییــد بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران،  دکتــر ابراهیــم کاردگــر 
در جایــگاه مدیرعاملــی بیمــه "مــا" قــرار گرفت.بــر اســاس این گــزارش در 
جلســه هیــأت مدیــره بیمــه "مــا" بــا حضــور دکتــر صــادق رئیــس هیأت 
مدیــره، دکتــر تــوکل نایــب رییــس  هیــأت مدیــره و دکتــر بهــاری فــر، 
محمــد جعفریــان باباکنــدی و منوچهــر کبیــری بــه عنــوان اعضــا هیــات 
ــه  ــد بیم ــل جدی ــوان مدیرعام ــه عن ــر ب ــم کاردگ ــر ابراهی ــره، دکت مدی
ــر کاردگــر دارای  ــزود: دکت ــی شــد.این گــزارش اف ــا" انتخــاب و معرف "م
کارشناســی ارشــد اقتصــاد و دکتــری اقتصــاد اســت. وی  پیــش از ایــن، 
نایــب رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل بیمــه دانــا، نایب رییــس هیات 
مدیــره و مدیرعامــل بیمــه آســیا، عضــو هیــأت مدیــره صنــدوق ضمانــت 
ســپرده هــای بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و رئیــس هیــأت 

مدیــره شــرکت بیمــه اتکائــی امیــن بــوده اســت.

پیام تبریک سرپرست و نایب رییس هیات مدیره به مناسبت 
فرارسیدن والدت حضرت علی )ع( و بزرگداشت روز پدر 

ســالروز والدت بــا ســعادت الگــوی عدالــت و معنویــت، مظهــر علــم، 
حلــم و ســخاوت، مولــی الموحدیــن حضــرت علــی)ع( بــر دوســتداران 
اهــل بیــت علیهــم الســام، ملــت والیتمــدار ایــران و همــکاران عزیــزم 

در بیمــه "مــا" مبــارک و فرخنــده بــاد.
ســیزدهم رجــب ســالروز میــاد بــا ســعادت یگانــه مــردی اســت کــه 
الگویــی بــرای ســاده زیســتی و عدالــت محــوری اســت. میــاد بــزرگ 
ــریت و  ــخ بش ــت در تاری ــر عبودی ــه بی نظی ــته و نمون ــردی وارس م
شایســته تریــن روز بــرای گرامیداشــت مقــام پــدران مهربــان، ســخت 
ــان .از  ــات آن ــت زحم ــان و پاسداش ــن عزیزم ــدر میه ــوش و گرانق ک
جانــب خــود بــا تبریــک ایــن عیــد بــزرگ و گرامیداشــت روز پــدر از 
حضرت احدیت، توفیق پـــیروی از سیـــره آن امـــام همـام و سرافرازی 
ــدران  ــی الخصــوص پ ــران اســامی و عل ــز ای ــدران عزی ــعادت پ و س
پرتــاش شــرکت بیمــه "مــا" را مســالت دارم.امیــد کــه مردمــان ایــران 
زمیــن بــه برکــت الطــاف بیکــران خداونــد رحمــان و بــه یمــن ایــن 
ــه و  ــرار گرفت ــرت ق ــی آن حض ــروان واقع ــره ره ــده، درزم روز فرخن

همــواره در مســیر فــاح و رســتگاری قــدم بردارنــد.

فروش بیست و دو هزار میلیارد ریالی بیمه "ما"

شــرکت بیمــه "مــا" موفــق شــد تــا بــا اجــرای اســتراتژی هــای تبییــن 
شــده در راســتای بهینه  ســازی پرتفــوی، مدیریــت ریســک، تمرکــز بــر 
جــذب رشــته هــای کــم ریســک و ارتقــای توانمندی  هــای شــبکه فروش،  
تــا تاریــخ ســی دی مــاه، بیســت و دو هــزار میلیــارد ریــال پرتفوی کســب 
کند.بــه گــزارش روابــط عمومــی ، بیمــه "مــا" بــر اســاس گــزارش عملکرد 
ماهانــه منتهــی  بــه آخــر دی مــاه ســال جــاری، 21.548 میلیــارد ریــال 

ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 76  پرتفــوی کســب کــرده و نســبت ب
درصــد رشــد حــق بیمــه را نیــز تجربــه کــرده اســت.این گــزارش افــزود: 
در بــازه زمانــی ده ماهــه، رشــته بیمه  هــای آتــش ســوزی بــا 101درصــد، 
رشــته بیمه هــای باربــری بــا 77 درصــد و بیمــه هــای مســئولیت بــا 63 
ــاه ســال 1399، ســهم  ــه دی م درصــد رشــد در حــق بیمــه نســبت ب

بســزایی از ایــن رکــورد تاریخــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد
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کسب نشان بلورین D1 جایزه ملی مدیریت منابع انسانی 
توسط بیمه "ما" 

ــه کســب نشــان بلوریــن  D1در   شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" موفــق ب
ششــمین جایــزه ملــی مدیریــت منابــع انســانی شــد.به گــزارش روابــط 
عمومــی بیمــه "مــا"، ششــمین کنفرانــس مدیریــت منابــع انســانی بــه 
عنــوان بزرگتریــن رویــداد حــوزه منابــع انســانی کشــور و پنجمیــن دوره 
ــش از 1000  ــارکت بی ــا مش ــط و ب ــورت برخ ــدل 34000 بص ــزه م جای
مدیــر و کارشــناس حــوزه منابــع انســانی، روزهــای  19 و 20 بهمــن مــاه 
1400 در محــل دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــزار شــد و بیمــه 
ــی  ــزه مل ــت جای ــه دریاف ــق ب ــده موف ــان 207 شــرکت کنن ــا" در می "م
مدیریــت منابــع انســانی شــد.بر اســاس ایــن گــزارش، آئیــن اختتامیــه 
ایــن رویــداد، همزمــان بــا اعطــای جایــزه ملــی 34000 مدیریــت منابــع 
انســانی بــه ســازمان هــای رهســپار تعالــی اهــدا شــد کــه 207 شــرکت 
ــد و  ــزه شــرکت کردن ــن جای ــر دولتــی و خصوصــی در ای و ســازمان برت
44 شــرکت موفــق بــه کســب تندیــس متناســب بــا ســطح بلــوغ منابــع 

بزرگداشت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن
 در بیمه "ما"

لــْو کان الْحْســن شــْخصاً لکانــْت فاطمــة بــلْ  هــی  أْعظــم )مائــة منقبة، 
ابــن شــاذان، ص135 –136(اگــر حســن  و نیکــی  بــه صــورت شــخصی 
در آیــد آن شــخص، حضــرت فاطمــه زهرا)علیهــا الســام( اســت. بلکــه 

آن حضرت)علیهــا الســام( اعظم از حســن اســت.
می گوینــد »فاطمــه« تنهــا هدیــه ای اســت کــه خداونــد در عطایــش 
بــر پیامبــر خاتــم منــت گذاشــته و او را بــرای سپاســگزاری بــه نمــاز و 
قربانــی فراخوانــده اســت. گویــی ایــن دختــر بزرگ تریــن و باالتریــن 
ــا  ــا ب ــود م ــه فرم ــش چنانک ــه حبیب ــود ب عطــای حضــرت دوســت ب
همــه جــال و جبروت مــان خیــر کثیــر را بــه تــو عطــا کردیــم؛ پــس 
ــا والدت  ــان ب ــی کن.همزم ــا دار و قربان ــه پ ــاز ب ــکرانه آن نم ــه ش ب
بانــوی دو عالــم، صدیقــه کبــری، حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، ضمــن 
ــر  ــاغل در دفت ــوان ش ــه بان ــدای گل ب ــا اه ــام زن، ب ــت مق گرامیداش

مرکــزی و شــعب بیمــه "مــا" از آنــان تجلیــل شــد.

حضور شرکت بیمه "ما" در مسابقات فوتسال جام فجر صنعت 
بیمه

ــزی،  ــه مرک ــال بیم ــابقات فوتس ــا" در مس ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ش
گرامیداشــت دهــه فجــر حضــور دارد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه 
"مــا"، مســابقات فوتســال اولیــن جشــنواره ورزشــی صنعت بیمــه، از پنجم 
بهمــن مــاه ســال جــاری بــه میزبانــی شــرکت بیمــه تعــاون آغــاز شــده 
اســت . در ایــن مســابقات کــه بــه مــدت هفــت روز و در ســالن مجتمــع 
ورزشــی بــرق آلســتوم برگــزار مــی شــود، بیمــه "مــا" بــه همــراه 24 تیــم 
از شــرکت هــای بیمــه بــه رقابــت بــا یکدیگــر مــی پردازند.بــر اســاس این 
گــزارش، مســابقات دور اول طــی روزهــای ســه شــنبه پنجــم، چهارشــنبه 
ششــم و شــنبه نهــم بهمــن مــاه در 8 گــروه برگــزار خواهــد شــد و بیمــه 
ــن مســابقات  ــر و بیمــه دی در گــروه اول ای ــه همــراه بیمــه کوث ــا" ب "م
قــرار دارد .بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف تعمیــم و 
توســعه ورزش همگانــی در جهــت ســامت و تندرســتی، افزایــش روحیــه 
ــس،  ــه کشــور، در شــش رشــته تنی ــت بیم و نشــاط پرســنل کل صنع
آمادگــی جســمانی، فوتبــال دســتی ،کوهنــوردی، و فوتســال، در بخــش 
بانــوان و آقایــان، اقــدام بــه برگــزاری یــک دوره مســابقات تحــت عنــوان 
جــام گرامیداشــت دهــه فجــر بــا حضور شــرکت هــای بیمــه کرده اســت.

لیســت بازیکنــان، کادر فنــی و مســئوالن برگــزاری تیــم فوتســال بیمــه 
ــت:بازیکنان:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن رقابت ه ــور در ای ــرای حض ــا" ب "م
ــم  ــت، کاظ ــزاده ثاب ــس علی ــهندی، یون ــم س ــری، میث ــا جعف محمدرض
احمــدی، پارســا فرمانــروا، محمــد ســلمانی، جلیــل حکمتــی، رامیــن فرج 
زاده، ایمــان سوســن جوریابــی، محمدرضــا صفــوی ســرمربی : محمدرضــا 

ربــاط کریمــی سرپرســت: محمــد فرجلــو

انســانی در آن شدند.شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" نیــز پس از تدوین ســند 
اســتراتژی مدیریــت توســعه ســرمایه انســانی در راســتای تحقق اهــداف و 
اســتراتژی های کان ســند برنامــه اســتراتژیک شــرکت  1404-1400 بــه 
بازطراحــی فرآیندهــای حــوزه منابــع انســانی مبتنــی بــر مــدل 34000 
ــا  ــی ب ــی و جلســات کانون ــه، ارزیاب پرداخــت و پــس از تکمیــل اظهارنام
کارکنــان توســط تیــم ممیــزی ایــن اســتاندارد در آذرمــاه ســال جــاری 
توانســت در  ســومین حضــور خــود در ایــن جایــزه بــا یــک پلــه صعــود 
نســبت به ســال گذشــته، نشــان بلوریــن  D1را کســب کند.گفتنی اســت 
تقســیم بنــدی امتیــازات در مــدل 34000 منابــع انســانی، بــه گونــه ای 
اســت کــه 20000 امتیــاز آن بــه ســطوح بلــوغ فرآینــدی و 14000 امتیاز 
آن نیــز بررســی ســنجش نگــرش شــغلی کارکنــان در خصــوص ســنجه 
ــع انســانی چــون رضایــت شــغلی،  ــن زیرسیســتم های مناب هــای بنیادی
ــت  ــامت و بهداش ــهروندی، س ــار ش ــدگاری و رفت ــازمانی، مان ــد س تعه

روانشــناختی و … تعلــق دارد.
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اخبارشعب  

 استان ایالم

 استان خراسان شمالی

 استان مازندران

 استان البرز    
حضــور مدیر بیمــه هــای اتومبیــل و برگزاری 

نشســت دوســتانه با نمایندگان اســتان

برگــزاری اولیــن جلســه انجمــن صنفــی 
نماینــدگان اســتان در محــل سرپرســتی 

ــام ــتان ای اس

صنفــی  انجمــن  انتخابــات  برگــزاری 
نماینــدگان غــرب اســتان مازنــدران ) شــعب 

بابــل و تنکابــن (

برگــزاری دوره آموزشــی بیمــه نامــه شــخص 
انتقــال  چگونگــی  محوریــت  بــا  ثالــث 

ــه ــه نام ــات بیم تخفیف
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استان خراسان رضوی

 استان قم

 استان قم 

 استان آذربایجان غربی 
حضــور نمایندگــی کــد 3170 در نمایشــگاه 
توانمنــدی هــای بانــوان ماکــو و معرفــی 

ــرکت ــوالت ش محص

ــتی  ــا در سرپرس ــت کرون ــدد تس ــام مج انج
اســتان در راســتای شــروع مــوج ششــم کرونا

شــرکت تیــم فوتســال سرپرســتی اســتان قم 
در مســابقات گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه فجر 

بــا حضور شــرکت هــای بیمــه ای

خــودرو مربــوط بــه پرونــده خســارت بدنــی 
کشــف شــده



8  ماهنامه بیمه "ما"  شماره چهلم بهمن ماه سال 1400

اخبار بیمه مرکزی
میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه مربوط به کرونا از 

ابتدای شیوع این بیماری اعالم شد

ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
مرکــزی از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا در اســفند مــاه ســال 1398 
تــا انتهــای آذرمــاه ســال 1400 در مجمــوع نزدیــک 16700 میلیــارد 
ریــال خســارت در رشــته بیمــه هــای درمــان تکمیلــی بابــت بیمــاری 
ــا از ســوی صنعــت بیمــه پرداخــت شــده اســت.بر اســاس ایــن  کرون
ــد  ــدود دو درص ــی ح ــای پرداخت ــارت ه ــوع خس ــزارش از مجم گ
ــه ســال 99  ــوط ب ــه ســال 98 و چهــل و یــک درصــد مرب ــوط ب مرب
ــوط  ــال 1400 مرب ــه س ــز ب ــده نی ــد باقیمان ــت درص ــاه و هف و پنج
مــی شــود.این گــزارش از حــدود 36 درصــد مربــوط بــه هزینــه هــای 
بســتری، 17 درصــد مصــارف دارویــی، 14 درصــد آزمایــش، 9درصــد 
ویزیــت و 6 درصــد عکســبرداری خبــر مــی دهــد و مــی افزایــد: در 
خصــوص 18 درصــد از هزینــه هــای گــزارش شــده از ســوی شــرکت 

هــای بیمــه نــوع هزینــه مشــخص نشــده اســت.
بــر اســاس همیــن گــزارش ســهم خســارت هــای پرداختی شــرکتهای 
ــا ازابتــدای اســفند  ــی بیمــاری کرون بیمــه بابــت هزینــه هــای درمان
ــوع خســارت  ــادل شــش درصــد از مجم ــان آذر1400 مع ــا پای 98 ت
ــام  ــی اع ــازه زمان ــن ب ــی در ای ــای درمان ــه ه ــی بیم ــای پرداخت ه
شــده اســت.البته ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه در گــزارش حاضــر 
برخــی از هزینــه هــای درمانــی بــه دالیــل فنــی تفکیــک نشــده زیــرا 
برخــی شــرکت هــای بیمــه امــکان ثبــت هزینــه هــای بیمارســتانی و 
پاراکلینیکــی بیمــاری کرونــا را بــه صــورت مجــزا از ســایر بیمــاری هــا 
در سیســتم هــای خســارت نداشــته و در مــورد برخــی تعهــدات بــه 
ــه دلیــل  ــی اســکن( نیــز ب ــژه ویزیــت، دارو و عکسبرداری)ســی ت وی
عــدم ثبــت نــوع بیمــاری در نســخ مربوطــه، امــکان تفکیــک هزینــه

بیمــاری کرونــا از ســایر بیماریهــا در ایــن مــوارد وجــود ندارد.بنابرایــن 
ــارت  ــه خس ــی هزین ــده تمام ــا دربرگیرن ــده دقیق ــه ش ــات ارائ اطاع
ایــن بیمــاری در صنعــت بیمــه نیســت و در برخــی مــوارد ســرجمع 
خســارت پرداختــی بــه صــورت تجمیــع ســازی شــده در ایــن گــزارش 

آمــده اســت.

رشد خسارت پرداختی در صنعت بیمه

 میــزان خســارت پرداختــی در صنعــت بیمــه بــه 10 ماهه نخســت ســال 
جــاری بــه حــدود 47.2 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه بیــش 

از 18 هــزار و هفتصــد میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه پنــج مــاه اول ســال 
ــل  ــور بیــن المل ــط عمومــی و ام جــاری اســت.به گــزارش اداره کل رواب
بیمــه مرکــزی در گــزارش ارائــه شــده از ســوی نهــاد ناظــر از ایــن میــزان 
بیــش از 28 هــزار میلیــارد پرداختــی در دوره دولــت ســیزدهم صــورت 
گرفتــه اســت.بر اســاس ایــن گــزارش، پیــش بینــی مــی شــود حجــم 
ــرز  ــه م ــا رشــد 29درصــدی ب ــان امســال ب ــا پای ــی ت خســارات پرداخت
56.7 هــزار میلیــارد تومــان نزدیــک شود.شــایان ذکــر اســت کــه نســبت 
خســارت در ادامــه فعالیــت دولــت ســیزدهم بیــش از 52 درصــد خواهــد 
بــود کــه  1.5 واحــد کمتــر از میــزان مشــابه خــود در ســال 99 بــه شــمار 

مــی رود.

صنعت بیمه در مسیر هوشمندسازی و بستر الکترونیک

 ایجــاد و توســعه زیرســاخت هــای فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــرای 
ــی در دســتور کار  اجــرای کامــل نظــارت سیســتمی اعــم از فنــی و مال
نهــاد ناظــر بیمه قــرار گرفتــه اســت.به گــزارش اداره کل روابــط عمومی و 
امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، در برنامــه هــای ســال آینــده نهــاد ناظر 
عــاوه بــر گــذر از نظــارت هــای ســنتی بــر تــداوم بهبــود شــاخص هــای 
کلیــدی صنعــت بیمــه اعــم از ضریــب نفــوذ، ســرانه حــق بیمــه تولیدی، 
بیمــه هــای زندگــی و هدفگــذاری هــای پســاتحریم تاکیــد شــده اســت.

ــت  ــروش و پرداخ ــهم ف ــش س ــزی، افزای ــه مرک ــام بیم ــاس اع ــر اس ب
خســارت الکترونیکــی در راســتای افزایــش ضریــب نفــوذ فنــاوری 
اطاعــات در صنعــت بیمــه و تــاش بــرای هوشمندســازی در راس برنامه 
هــا قــرار دارد و همچنیــن افزایــش نــرخ بازدهــی ســرمایه گــذاری هــا از 
دیگــر اهــداف نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه بــه شــمار مــی رود.شــایان ذکــر 
اســت کــه بیمــه مرکــزی در ســال هــای اخیــر تمامــی عناویــن نخســت 
و برتــر را در زمینــه تقویــت دولــت الکترونیــک و توســعه زیرســاخت های 
دیجیتالــی را بیــن ســازمان هــای بیمــه ای به خــود اختصاص داده اســت.
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مریم تقی زاده
رئیس اداره تحقیق و توسعه

نوآوری

اهمیت، الزامات و چگونگی بکارگیری و بهره گیری از 
آن در کسب و کار – قسمت دوم

در قســمت اول گــزارش نــوآوری بــه ایــن موضوعــات اشــاره شــد کــه در راســتای عملیاتــی نمــودن اســتراتژی هــای کان شــرکت بیمــه" مــا" در ســند 
برنامــه اســتراتژیک شــرکت )1400 تــا 1404(، نیــاز بــه درک روشــن و کاملــی از انــواع نــوآوری اســت لــذا تعاریــف مختلفــی از نــوآوری و ویژگــی های 
آن و معرفــی از ده گونــه نــوآوری ارائــه شــد. همانطــور کــه گفتــه شــد چارچــوب ده گونــه نوآوری)شــکل ذیــل( چارچوبــی ســاده و عمیــق اســت کــه 

می¬تــوان از آن بــرای تشــخیص و غنــی ســازی نــوآوری بهــره گرفــت.

در قســمت دوم مثــال هایــی در مــورد شــرکت هایــی کــه گونــه هایــی از نــوآوری را اســتفاده نمــوده انــد ارائــه شــده اســت و بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کــه بــا تحلیــل هــای انجــام شــده و اســتفاده از ایــن ده گونــه بتوانیــم ایــن نکتــه را تعمیــم دهیــم کــه بــرای نــوآوری مســتمر بایــد بتــوان فراتــر از 
محصــوالت خــود را دیــد و بــا ترکیــب گونــه هــای مختلــف نــوآوری مــی تــوان توفیقــات بــزرگ تــر و پایدارتــر ایجــاد کــرد. همانطــور کــه گفتــه شــد 
هــدف نهایــی از ارائــه تعریــف ده گونــه نــوآوری ایــن اســت کــه بدانیــم کــدام یــک از گونــه هــای نــوآوری در شــرکت بیمــه مــا بــه کار بــرده شــده و یــا 
قابلیــت اســتفاده را دارنــد بنابرایــن بــه ترســیم چاچــوب ده گونــه نــوآوری در شــرکت بیمــه نیــز پرداختــه شــده اســت. نکاتــی در مــورد اســتفاده از ده 
گونــه نــوآوری1- رزونــه دیــد را خیلــی وســیع تنظیــم نکنید.اســتفاده از ده گونــه نــوآوری بــرای تحلیــل کل ســازمان، دیوانــه کننده اســت. بهتر اســت 
روی پلتفــرم خاصــی در ســازمان متمرکــز شــوید. مثــا تمــام گــوگل را تشــریح نکنیــد، تمرکــز بــر موتور جســت و جــوی گوگل یــا جی میــل احتماال 
چیزهــای بســیار بیشــتری نصیبتــان خواهــد کــرد.2- بــرای اعتبــار بخشــی بــه نــوآوری هــا، معیــاری تــدارک ببینیــد کــه به قــدر کافی دشــوار باشــد.

از آنجایــی کــه ایــن چارچــوب اساســا تمــام طیــف کســب و کارهــا را پوشــش مــی دهــد، ممکــن اســت تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه کاری در درون گونــه 
ای از نــوآوری هــا انجــام مــی دهیــد بــه خــود ببالیــد، ولــی ایــن کار را نکنیــد. آنچــه را کــه انجــام مــی دهیــد بــه دقــت تحلیــل کنیــد و فعالیــت را بــا 
نــوآوری اشــتباه نگیریــد. همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه نــوآوری هــا لزومــا نبایــد بــرای کل دنیــا تازگــی داشــته باشــند بلکــه کافی اســت برای 
بــازار جدیــد باشــند. بــه منظــور دســتیابی بــه تاثیــر بیشــتر، گونــه هــای نــوآوری را بــا هــم ترکیــب کنیــد و آنهــا را بــا هــم انطبــاق دهیــد. با اســتفاده 
هــر چــه بیشــتر از گونــه هــای مختلــف نــوآوری، نتایــج شــگفت انگیــز و پیچیــده تــری بــه دســت مــی آید و بــا ایــن کار رقبــا نمــی توانند به ســادگی 

آنهــا را تشــخیص دهنــد یــا از آنهــا تقلیــد کنند.
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برخی از نوآوریهای شرکت های موفق دنیا بر مبنای مدل ده 
مایکروسافتگونه نوآوری

لکسوس  

مــدل ســود: مایکروســافت در 
مقایســه بــا حالتــی کــه برنامه 
هــا بــه صــورت مجــزا توســط 
ــداری  ــدگان خری مصــرف کنن
مــی شــدند، بــا ترکیــب کردن 
برنامــه هــای محبوب توانســت 
محصوالتــش را بــا قیمــت 

ــد. ــه کن ــر ارائ ــی ازران ت های

فرآینــد: اســتودیوهای تحقیقــات 
کاربــر مایکروســافت بــه جمــع 
آوری اطاعــات روزانــه از مشــتریان 
داوطلــب مــی پردازنــد. ایــن کار 
ــا و  ــایی خطاه ــا در شناس ــه آنه ب
مشــکات متــداول و حــل آنهــا 
کمــک مــی کنــد کــه شــیوه ای کم 
هزینــه بــرای بهبــود مســتمر اســت.

سیســتم محصول: مایکروســافت 
ــه شــکل مجموعــه ای  آفیــس ب
از برنامــه هــای رایانــه ای شــامل 
ــرای  ــت ب ورد، اکســل و پاورپوین
هــر دو سیســتم عامــل وینــدوز 

مکینتــاش ارائــه شــد.

کانــال: مایکروســافت در دهــه1990 
ــا از ایــن  تغییراتــی را ایجــاد کــرد ت
ــا ظهــور اینترنــت  طریــق خــود را ب
ــتا  ــن راس ــازد. در همی ــق س منطب
ــه ای طراحــی شــد  ــه گون آفیــس ب
ــازگار  ــا شــبکه وب س ــد ب ــه بتوان ک
ــودکار  ــت خ ــت دریاف ــود و قابلی ش
ــای  ــه ه ــا و برنام ــانی ه ــه روزرس ب
افزودنــی ســاخته شــده توســط 
اشــخاص ثالــث را نیــز داشــته باشــد. 

هــزاران  میــان  از  شــبکه: 
ــه مالکیــت  ــد ب ــه من گــروه عاق
نمایندگــی هــای لکســوس در 
ــرکت  ــن ش ــز، ای ــب فرانچای قال
ــرای  ــی را ب ــا 121 نمایندگ تنه
خــود  فعالیــت  ســال  اولیــن 
ــه  انتخــاب کــرد. ایــن موضــوع ب
ــه  ــا ب ــا کمــک می¬کنــد ت تویوت
گونــه¬ای مناســب از نمایندگــی 
و  پشــتیبانی  خــود  هــای 
ســوددهی شــان را تضمیــن کند.

عملکــرد محصــول: بدون لــرزش و 
بــی صــدا بــودن موتــور بــه عنــوان 
ــود.  عملکــردی، برجســته شــده ب
ایــن موضــوع تمرکــز اصلــی یکــی 
از تبلیغــات ایــن شــرکت در ســال 

1990 بــود.

خدمــات: لکســوس بــا علــم بــه 
اینکه تعمیــر و نگهــداری خودرو 
کاری خســته  مالــکان  بــرای 
"متخصصــان  اســت،  کننــده 
ــا  ــرد ت ــه ک ــاب" را روان ــب ی عی
بــه مشــتری توضیــح دهنــد کــه 
در خودرویشــان چــه اتفاقــی رخ 
داده اســت. خــودروی آنهــا یــک 
ــی  ــه خودروی ــود ن ــوس ب لکس
خــودروی  بنابرایــن  عــادی، 
ــل  ــر شــده، بیــش از تحوی تعمی
بــه مالکــش کاما شســت و شــو 

ــد.  ــی ش م

ــه  ــوس ب ــدگان لکس ــال: نماین کان
ــون  ــواردی همچ ــب م ــور مرت ط
بارهــای کاپوچینــو، بوتیــک هــا و 
مراکــز رســانه ای را برای مشــتریان 
فراهــم مــی کردنــد تابدیــن ترتیب 
ــر در  ــن مدنظ ــول بنیادی ــه اص ب
ــادار  ــرکت وف ــدازی آن در ش راه ان
بماننــد کــه عبــارت بــود از " بــا هر 
یــک از مشــتریان هماننــد مهمــان 
در خانــه هایمــان رفتار می¬شــود" 
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مک دونالدز

کشف نوآوری دل   

چنــد قــدم کوچــک و هوشــمندانه در  اواســط دهــه 1990 دل را بــه برنــد محبــوب صنعــت رایانــه هــای شــخصی و در مقیاســی وســیع تــر بــه قهرمان 
جامعــه تجــاری تبدیــل کــرد. مخصوصــا اینکــه دل بــا کاهــش چشــمگیر فهرســت اقــام خــود و اخــذ پــول پیــش از مونتــاژ یــا ارســال رایانــه بــرای 
مشــتری باعــث انقــاب در مــدل کســب و کار دنیــای رایانــه هــای شــخصی شــد.دل بــرای ارتقــای اثربخشــی مــدل کســب و کارش حســاب هــای بلند 
مــدت شــرکتی مشــتریان را بــا الگوهــای خریــد قابــل پیــش بینــی و کاهــش هزینــه هــای خدمــات هــدف گرفــت. ایــن شــرکت وب ســایت هــای 
اینترانــت مختــص مشــتری را توســعه بخشــید و جدیــد تریــن محصــوالت خــود را بــرای عرضــه بــه خریــداران بــار دوم هــدف گیــری کــرد کــه بــه 
پشــتیبانی هــای فنــی کمتــری نســبت بــه مشــتریان جدیــد احتیــاج داشــتند و بــا کارت اعتبــاری خریــد مــی کردنــد. ایــن کانال نســبت به فروشــگاه 
هــای فیزیکــی مســتلزم نظــارت بســیار کمتــری اســت. جلســات هماهنگــی هفتگــی مدیــران اجرایــی ارشــد را قــادر مــی ســاخت تــا به تفســیر عرضه 
و تقاضــا بپردازنــد و از عــدم وجــود موجــودی کاالی فروختــه نشــده اطمینــان حاصــل کننــد. در عیــن حــال، کارمنــدان فــروش نیــز مــی توانســتند به 
طــور مــداوم ببیننــد کــه کــدام یــک از اجــزا و قطعــات رایانــه ای در هــر زمــان در دســترس اســت و همگــی تحــت تاثیــر نیــروی ایــن شــعار جدیــد 
داخلــی قــرار داشــتند » هــر آنچــه را کــه داریــد بفروشــید«دل بــا فــروش آنایــن و مونتــاژ رایانــه هــای شــخصی بافاصلــه پــس از ســفارش خریــدار، 
بــه میــزان قابــل توجهی»چرخــه گــردش نقدینگــی اش« را کاهــش داد و شــکاف میــان پرداخــت توســط مشــتریان بــرای محصــوالت و پرداخــت بــه 
تامیــن کننــدگان را افزایــش داد. ســود ناشــی از ایــن خاقیــت از ایــن قــرار بــود: در ســال مالــی 1994 در آمدهــای شــرکت بالــغ بــر 2.8 میلیــارد دالر 

و در ســال مالــی 1998 ایــن رقــم بــه 12.3 میلیــارد دالر رســید.

مــدل ســود: مــک دونالــدز زمیــن 
ــرای  ــرایط را ب ــداری و ش را خری
ــی  ــم م ــتوران فراه ــداث رس اح
کنــد و دارنــدگان امتیــاز نیــز 
اجــاره ثابــت ماهیانــه و یــا اجــاره 
فــروش  از  قالــب درصــدی  در 
ــد. ــی کنن ــت م ــه پرداخ ماهیان

دارنــدگان امتیــاز همچنین مبلغی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه صــورت ماهیان ب
ــی  ــت م ــروش پرداخ ــرد ف عملک

ــد. کنن

ــک  ــال 1961 م ــاختار: در س س
دونالــدز دانشــگاه همبرگــر را 
ــس  ــه تدری ــا ب ــرد ت ــاح ک افتت
ــی رســتوران  ــای عملیات ــه ه روی
ــا  ــگام ت ــردازد. از آن هن داری بپ
کنــون، بیــش از 80000 نفــر 
از مدیــران رســتوران، مدیــران 
گرداننــده  مالــک/  و  میانــی 
ــارغ  ــن دانشــگاه ف رســتوران از ای

ــد. ــده ان ــل ش التحصی

برنــد: برنــد ســازی از همــان زمــان آغــاز 
بــه کار مــک دونالــدز جــزء جدانشــدنی 
ــره  ــن زنجی ــود. ای ــای آن ب ــتوران ه رس
مســتمرا از مشــخصه هــای برنــد بــرای 
ــی  ایجــاد محیطــی دوســتانه و خانوادگ
بهــره جســته اســت، از طــرح هــای 
متمایــز خــود ســاختمان هــا گرفتــه تــا 
طــاق هــای طایــی رنــگ و شــخصیت 

ــر. ــد و همبرگ ــون رونال ــای همچ ه
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کشف مدل نوآوری شرکت بیمه ما
مثالهایی در خصوص موارد ده گانه نوآوری 

گــردش  چرخــه  ســود:  مــدل 
ــا  ــن معن ــاه دل بدی ــی کوت نقدینگ
بــود کــه ایــن شــرکت قبــل از اینکــه 
ــن  ــه تامی ــول را ب ــود پ ــور ش مجب
کننــدگان بپــردازد، وجــوه نقــد را از 
مشــتریان جمــع آوری کــرده بــود)و 
از ایــن پــول بهــره نیــز کســب کــرده 
ــور  ــه ط ــع ب ــده بدی ــن ای ــود(. ای ب
قابــل توجهــی نیازهــای ســرمایه در 
گــردش را کاهــش بخشــید و پویایی 
هــای موجــود در صنعــت رایانههــای 
شــخصی را تغییــر داد.شــبکه: دل 
ــر روی  ــود را ب ــرکای خ ــای ش مبن
کمتــر از 100 تامیــن کننــده¬ای 
متمرکــز ســاخت کــه 80 درصــد از 
خریدهــا بــه آنهــا اختصــاص داشــت. 
ــا در انتخــاب  ــل ه ــن عام ــم تری مه
تامیــن کننــده عبــارت بودنــد از 
کیفیــت، خدمــت و انعطــاف پذیــری.

ــای  ــه و تقاض ــد: دل عرض فرآین
خــود را بــه صــورت روزانــه، 
هفتگــی و ماهیانــه تنظیــم مــی-

کــرد. همچنیــن هریــک از رایانــه 
هــا طبــق مشــخصات فنــی 
ســاخته مــی شــدند کــه ایــن کار 
بــه شــرکت کمــک مــی کــرد تــا 
از گیــر افتــادن در دام موجــودی 
هــای فــروش نرفتــه رهایــی یابد.

تلفنــی  ســفارش  خدمــت: 
24 ســاعته در 7 روز هفتــه و 
پشــتیبانی فنــی پیــش از اینکــه 
ــع حتــی فکــر  بســیاری از صنای
ارائــه آن به ذهنشــان خطور کند 
در دل وجــود داشــت. بســیاری از 
مهمتریــن خدمــات شــرکت دل 
ــرای حســاب  ــادی ب ــا حــد زی ت
هــای کلیدی شــرکت سفارشــی 
ــوری  ــه ط ــود، ب ــده ب ــازی ش س
ــز  ــزرگ نی ــای ب ــه شــرکت ه ک
مــی توانســتند کارمنــدی جدید 
اســتخدام کــرده و ازدل بخواهند 
تــا فنــاوری مــورد نیــاز را ارســال 

کنــد. 

ــن  ــروش آنای ــا ف ــال: دل ب کان
ــروش  ــای ف ــه ج ــای ب ــه ه رایان
ــان  ــا، جری ــگاه ه ــا در فروش آنه
هــای نقدینگــی را آزاد ســاخت و 
ــرد.  ــز حــذف ک واســطه¬ها را نی
ــه توســعه  دل همچنیــن اقــدام ب
اینترانــی  هــای  ســایت  وب 
ــن  مختــص مشــتری کــرد و بدی
ــرکتی  ــتریان ش ــه مش ــب ب ترتی

ــرد.  ــک ک کم

ــود  ــدل س ــود(: م ــود)وضع موج ــدل س م
درک عمیقــی از آنچــه واقعا برای مشــتریان 
مهــم اســت و محــل اختفــای فرصــت های 
ــه  ــذاری ارائ ــت گ ــا قیم ــد ی ــد درآم جدی
میدهنــد.در حــال حاضــر مــدل ســودآوری 
کســب و کار شــرکت بیمــه مــا مبتنــی بــر 
مــدل هــای ســنتی عملیــات بیمه گــری از 
ــه  طریــق عرضــه محصــوالت و خدمــات ب
بــازار انبــوه بــدون توجــه بــه نیازهــای هــر 
ــدل  ــی باشــد م ــا م ــروه ه ــن گ ــک از ای ی
ــاط  ــتم ارتب ــاد سیس ــنهاد(: ایج سود)پیش
بــا مشــتریان بــرای شناســایی عمیــق 
نیازهــای آنهــا و طراحــی خدمات متناســب 
ــا نیازهــای آنهــا بــرای افزایــش جــذب و  ب
نگهداشــت و افزایــش فــروش و شناســایی 
ــرای  ــن ب ــدی و ارزش آفری ــتریان کلی مش

ارائــه خدمــات ویــژه. 

شــبکه)وضع موجــود(: نــوآوری شــبکه بدیــن 
ــر  ــاوه ب ــد ع ــی توانن ــرکتها م ــه ش ــت ک معناس
ســرمایهگذاری بــر روی نقــاط قــوت خــود از 
توانمنــدی هــا و دارایــی های ســایر شــرکت ها نیز 
اســتفاده کننــد شــرکت بیمــه مــا بــا همــکاری بــا 
شــرکت فنــاوران خبــره کــه خدمــات نــرم افــزاری 
ــا ایجــاد سیســتم  ــه می¬دهــد و ب بیمهگــری ارائ
جامــع بــرای کلیــه رشــته هــای بیمــه ای منجر به 
یکپارچــه شــدن ارائــه خدمــات و تســریع در ارائــه 
ــرکت  ــت. شبکه)پیشنهاد(:ش ــده اس ــات ش خدم
بیمــه مــا مــی توانــد بــا انعقــاد قــرارداد بــا ســایر 
شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات فناورانــه بیمــه 
ای و بــرون ســپاری بخشــی از پروســه ارائــه 
خدمــات خدمــات بیمــه ای را در کمتریــن زمــان 

انجــام دهــد.

موجــود(:  ســاختار)وضع 
ــه  ــاختاری ب ــای س ــوآوری ه ن
ــرد  ــر بف ــی منحص ــیوه های ش
ــای  ــی ه ــر ســازماندهی دارای ب
ــای  ــی ه ــی دارای ــرکت، یعن ش
ملمــوس، نیــروی انســانی و 
ناملمــوس متمرکــز هســتند و 
ــد. ــق ارزش مــی پردازن ــه خل ب

جــذب  ساختار)پیشــنهاد(: 
ارائــه  کارآمــدو  نیروهــای 
خدمــات انگیزشــی بــه کارکنان 
نگهداشــت  و  حفــظ  بــرای 

کارمنــدان.
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 ذاتــا هیــچ مشــکلی در نــوآوری عملکــرد محصــول وجــود نــدارد. در واقع 
ممکــن اســت بســته بــه صنعت یــا زمینــه موجــود چنیــن نــوآوری برای 
برانداختــن ســر و صــدای پشــنهادهای رقبــا در بــازار الزم باشــد. هنگامی 
کــه بــا بــه کار بــردن یــک قطعــه کوچــک در رایانــه کــه در کمــال ایمنی 
امــکان روشــن شــدنش از طریــق انگشــت را فراهــم مــی ســاخت کاربران 
نیــز ارزش ایــن پیشــرفت هــا را درک مــی کردنــد. امــا اگــر ایــن تمــام 
چیــزی باشــد کــه از آن اســتفاده مــی کنیــد، آنــگاه ممکــن اســت ایــن 
ــت  ــرای موفقی ــد ب ــای جدی ــا و ویژگــی ه پیشــرفت پیوســته کارکرده
ــا هــر طرحــی در زمــان  ــز مســتمر کافــی نباشــد. امــروزه تقریب و تمای
انــدک برانداختــه مــی شــود. محصــوالت اپــل در صــدر دنیــای ابزارهــای 
ــه  ــکا ب ــل ات ــی قاب ــا نظم ــان ب ــل همچن ــد و اپ ــرار دارن ــی ق الکترونیک
اندوختــه هایــش از ابزارهــای فناورانــه ای کــه بــه زیبایــی طراحــی شــده 
انــد مــی افزایــد و دل شــیفتگان فنــاوری را مــی ربایــد. امــا محصــوالت 

فرآیند)وضع موجود(: نــوآوری در فرآیند 
نیازمنــد یک تغییــر بنیادیــن در فرآیند 
و یــا  اســتاندارد ســازی فرآیندها اســت.

مکانیــزه نمــودن فرآیندهــا بــا اســتفاده 
ــد کســب و  ــت فرآین از سیســتم مدیری
کار)BPMS( بــرای کاهــش انجــام زمــان 
ــه  ــانی ب ــات رس ــریع در خدم کار و تس

مشــتریان.

عملکــرد محصول)وضــع موجــود(: نــوآوری هــای 
ــا  ــی ه ــاد ارزش، ویژگ ــه ایج ــول ب ــردی محص عملک
ــد.  ــرکت میپردازن ــک ش ــنهاد ی ــرای پیش ــت ب و کیفی
ایــن گونــه از نــوآوری در برگیرنــده محصــوالت کامــا 
جدیــد و به روزرســانی و گســترش خطــوط محصوالتی 
اســت طراحــی محصــوالت جدیــد از جملــه بیمــه نامه 
صنــدوق امانــات  بــا توجــه بــه نیــاز ذینفعــان و بــازار 
ــه بیمــه نامههــای  عملکــرد محصــول )پیشــنهاد(: ارائ
بــا ویژگــی منحصــر بفــرد بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان 
)one to one( و بــه مفهــوم دیگــر سفارشــی ســازی برای 

تطبیــق محصــول بــا نیازهــای مشــتریان 

سیســتم محصــول )موجــود(: 
سیســتم  هــای  نــوآوری 
قرارگیــری  شــامل  محصــول 
ــرد  ــات منف ــوالت و خدم محص
در کنــار یکدیگــر جهــت ایجــاد 
ــتفروش  ــتمی قدرتمنداس سیس
ــه  ــوزی ب ــش س ــه آت ــه نام بیم
ــر و  ــه عم ــار بیم صــورت در کن

ســرمایه گــذاری

ــای  ــوآوری ه ــود(: ن ــات )موج خدم
ــده، عملکــرد و ارزش  ــی از فای خدمات
ــان حاصــل  آشــکار پیشــنهاد اطمین
مــی کنــد و آنهــا را ارتقــا مــی دهنــد. 
آنهــا آزمایــش و اســتفاده از یــک 

ــد ــی کنن ــر م ــاده ت ــول را س محص

کانــال )موجــود(: ایــن گونــه 
ــی  ــه چگونگ ــوط ب ــوآوری مرب ن
تحویــل پیشــنهاد و نقطــه تماس 
ایــن مبادلــه بــا مشــتری اســت.

ــای  ــوآوری ه ــد )موجــود(: ن برن
ــی  ــل م ــان حاص ــد، اطمین برن
کننــد کــه مشــتریان و کاربــران 
بــه  را  تــان  پیشــنهادهای   ،
پیشــنهادهای رقبــا یــا جایگزین 
ــه  ــد و ب ــی دهن ــح م ــا ترجی ه

ــپارندش. ــی س ــر م خاط

)موجــود(:  مشــتری  مشــارکت 
ــتری  ــارکت مش ــای مش ــوآوری ه ن
عبــارت انــد از درک تمایــات عمیق 
مشــتریان و کاربران و اســتفاده از آن 
بینــش هــا بــرای توســعه ارتباطــات 

ــا و شــرکت ــان آنه ــادار می معن

فراخوان

بــا توجــه بــه اهمیــت نــوآوری در ســازمان و معرفــی مــدل ده گانــه نــوآوری در ماهنامــه بیمــه مــا شــماره آبــان مــاه و ایــن شــماره، خواهشــمند اســت 
نظــرات، پیشــنهادها و مثــال هــای کاربــردی خــود را در خصــوص هــر یــک از مــوارد ده گانــه مــدل نــوآوری بــا مــا )اداره تحقیــق و توســعه( درمیــان 

بگذاریــد. نظــرات دریافتــی پــس از ارزیابــی مــورد تقدیــر قــرار خواهــد گرفــت.

ــا انتهــا  ــاز ت ــوآوری ای هســتند کــه از آغ ــل فقــط قســمت آشــکار ن اپ
بــه دقــت طراحــی شــده انــد. بســیاری از تحلیگــران بــر ایــن باورنــد کــه 
ایــن شــرکت بــه خاطــر مدیریــت زنجیــره تامینــش، مزیــت هزینــه ای 
چشــمگیری را بــرای حافظــه الکترونیکــی اش خلــق مــی کنــد، پلتفــرم 
ــز و فروشــگاه اپلیکیشــن و آهنــگ هــای ضبــط شــده ای کــه  آی تیون
ســریعا بــرای مخاطبــان دســتگاه هــای اپــل پخــش مــی شــود، ارزشــی 
عظیــم خلــق مــی کند.بنابرایــن بــا وجــود زیبایی طــرح هــای محصوالت 
ــزی بســیار بیشــتر از  ــل، آنچــه باعــث موفقیــت آن شــده اســت چی اپ
عملکــرد محصــول یــا طــرح هــای صنعتی صــرف اســت.این بــدان معنی 
نیســت کــه عملکــرد محصــول اهمیتــی نــدارد. بلکــه بدین معناســت که 
ــه مزیــت  ــرای دســتیابی ب ــا ب بایــد تیــم خــود را بــه چالــش بکشــید ت
رقابتــی بــزرگ تــر و پایدارتــر، گونــه هــای دیگــری از نــوآوری را بــدان 

بیفزاید.  

چرا عملکرد محصول کافی نیست؟
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اکثــر قریــب بــه اتفــاق مدیــران عمــر و مســتمری بــر ایــن باورنــد کــه توســعه محصــول یــک شایســتگی اصلــی اســت، بــا ایــن حــال از هــر ده نفر یک 
نفــر فکــر می کنــد کــه فرآینــد آنهــا نــوآوری قــوی در محصــول ارائــه می کنــد. بــرای رســیدن بــه آن، بیمه گــران می تواننــد از شــرکت های پیشــرو 
در فنــاوری و شــرکت هــای تولیــد کننــده کاالهــای مصرفــی بیاموزنــد و تغییــرات تاکتیکــی را در رویکــرد خــود بــه ســازمان، فرآینــد و اســتعدادها 

ــال کنند. اعم
نوآوری محصول بیمه زندگی:
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دا نستنی ها

بهترین شهرهای ایران برای مسافرت به ترتیب فصول سال

یکــی از مزیــت هــای زندگــی در ایــران ایــن اســت کــه کشــوری چهــار فصــل داریــم و هــر زمــان فکــر ســفر بــه ســرمان بزنــد، فرقــی نمــی کنــد در 
کــدام مــاه یــا فصــل ســال باشــیم، همیشــه یــک مقصــد بســیار جــذاب بــرای ســفر وجــود خواهــد داشــت.  در ایــن نوشــتار قصــد داریــم تا به بررســی 

بهتریــن مقاصــد ســفر در هــر فصــل بپردازیــم و اطاعــات بیشــتری در اختیــار شــما بگذاریم.
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بهترین مقاصد سفر در فصل بهار

شــاید بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه هیچ فصلــی بــه انــدازه بهــار حال 
و هــوای ســفر نــدارد. در فصــل بهــار فرصــت اســتفاده از بهتریــن هــوای 
ســال فراهــم مــی شــود و هیــچ چیــز بهتــر و بیشــتر از ســفر در فصــل 
بهــاز جذابیــت نــدارد. در فصــل بهــار بهتــر اســت از کــدام شــهر ایــران 
دیــدن کنیم؟اولیــن شــهری کــه در فصــل بهــار حتمــاً بایــد از آن دیــدن 
ــی شــیراز اســت.  ــران یعن ــای ای ــی ه ــد شــهر شــعر و ادب و زیبای کنی
شــیراز بهــار نارنــج ایــران کــه پــر از زیبایــی هــای تکــرار نشــدنی اســت. 
شــیراز جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری بســیار زیــادی دارد و بهتریــن 
زمــان ســفر بــه آن هــم فصــل بهــار اســت چــرا کــه فرصــت داریــد در 
ــاری همچــون تخــت جمشــید،  ــدار از آث ــه دی بهتریــن هــوای شــیراز ب

مقبــره کــوروش و پاســارگاد بپردازیــد.

بهتریــن بخــش ســفر امــا دیــدار از نارنجســتان های شــیراز اســت کــه در 
فصــل بهــار بهتریــن تصویــر خــود را بــه نمایــش مــی گذارنــد. بــوی بهار 
نارنــج شــیراز در فصــل بهــار حتمــا هــوش از ســرتان مــی بــرد! توقفــگاه 
بعــدی مــان امــا اصفهــان اســت. اصفهــان و شــیراز فاصلــه خیلــی زیــادی 
از هــم ندارنــد و مــی توانیــد بــا یــک تیــر دو نشــان بزنید.اصفهــان را در 
تمــام دنیــا بــا زیبایــی هــای بی نظیــرش مــی شناســند و همانند شــیراز، 
یکــی از بهتریــن زمــان هــای ســفر بــه آن هــم فصــل بهار اســت. با ســفر 
در فصــل بهــار بــه اصفهــان فرصــت داریــد تــا از جاذبــه هــای بــی نظیــر 

اصفهــان دیــدن کنیــد، بــدون آنکــه نگــران ســردی هــوا باشــید.

ــه عنــوان یکــی دیگــر از  ــه ســراغ گیــان ب در قــدم بعــدی امــا بایــد ب
ــه  ــران جاذب ــم. گیــان همیشــه سرســبز ای مقاصــد ســفر در بهــار بروی

بهترین مقاصد سفر در تابستان
خــب، کــم کــم فصــل تابســتان نزدیــک مــی شــود و بــه دنبــال فــرار از 
گرمــای آن هســتید، از طرفــی دوســت داریــد کــه روزهــای تعطیــات 
تابســتانی را نیــز بــا تجربــه ســفری بــی نظیر ســر کنیــد. بهتریــن مقصد 
ســفر در تابســتان کــدام شــهر اســت؟ اولیــن پیشــنهاد مــا بــه شــما برای 
ســفر در تابســتان امســال کمــی متفاوت اســت. مکانــی را به شــما معرفی 
مــی کنیــم که شــاید کمتــر نامش را شــنیده باشــید. در تابســتان امســال 
پیشــنهاد مــی کنیــم مقصد ســفرتان را به ســمت چهارمحــال و بختیاری 
تغییــر دهیــد و بــه دیــدار از کوهرنــگ برویــد. منطقــه ای کــه هــم آب 
معدنــی معروفــی دارد و هــم دشــت اللــه هــای وازگونــش زبــان زد خاص 
و عــام اســت. کوهرنــگ در حوالــی شــهرکرد قــرار دارد و فاصلــه آن تــا 
مرکــز شــهر در حــدود 91 کیلومتــر اســت. امــا پیــش از آنکــه بخواهیــد 
از زیــاد بــودن راه گایــه کنیــد، بایــد بــه شــما بگوییــم کــه طــی کــردن 
هــر مســیری بــرای رســیدن بــه کوهرنــگ ارزشــش را دارد. پــس تعلــل 
نکنیــد و راهــی ســفر شوید.همیشــه بــرای ســفر شــهرهای شــمالی یــا 
جنوبــی پیشــنهاد مــی شــود، امــا بــرای تابســتان امســالتان قصــد داریــم 
تــا فیروزکــوه تهــران را معرفــی کنیــم. بلــه! همیــن پایتخــت همیشــه 
شــلوغ و پــر از دود مناطــق بســیار زیبایــی هــم دارد کــه خیلــی هــا از 
ــه  ــان ســفر ب ــم و فیروزکــوه یکــی از آنهاســت.بهترین زم ــی خبری آن ب
فیروزکــوه فصــل تابســتان اســت، چــرا کــه نــه دیگر نگرانــی ســرمای هوا 
را خواهیــد داشــت، و نــه بایــد بــه فکــر بــارش هــای ناگهانــی باشــید. در 
فصــل تابســتان بــا ســفر بــه فیروزکــوه، تنهــا کاری که بایــد انجــام دهید 

لــذت بــردن از ســفرتان اســت.

هــای دیدنــی بســیار زیــادی دارد و همیشــه از مقاصد ســفر در بیــن افراد 
اســت. امــا در فصــل بهــار و خصوصــاً اردیبهشــت مــاه، ســفر بــه هریک از 
شــهرهای شــمالی حــال و هــوای دیگــری دارد. نوبتــی هــم که باشــد باید 
کــم کــم بــه مشــهد مــی رســیدیم. بــا اینکه ســفر بــه مشــهد در هــر روز 
و مــاه ســال حــال و هــوای دیدنــی و جذابــی دارد، امــا در فصــل بهــار می 
توانیــد عــاوه بــر زیــارت در بهتریــن فصــل ســال، بــه دیــدار از طبیعــت 
زیبــا و بکــر اطراف مشــهد هم بروید.روســتاهای بســیار زیبایــی در اطراف 
مشــهد وجــود دارد کــه همــواره در دســته جاذبــه هــای گردشــگری ایــن 

شــهر مقدس هســتند.
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شهرســتان فیروزکــوه در امتــداد جــاده تهــران بــه قائم قــرار دارد و چشــم 
اندازهــای طبیعــی بســیار زیــادی بــرای پذیرایــی از شــما در خــود نهفتــه 
اســت.برای ســفر در تابســتان نبایــد مازنــدران و روســتاهای زیبایــش را 
هــم از یــاد ببریــم. درســت حــدس زده ایــد، منظورمــان آالشــت اســت. 
یکــی از بهتریــن مقاصــد ســفر در تابســتان کــه همیشــه بایــد بــه آن بــه 
عنــوان یکــی از اصلــی تریــن مقاصد ســفر نــگاه کنیــد. آالشــت در فاصله 
4 ســاعتی تهــران قــرار دارد و خنــک تریــن و پــر جاذبــه تریــن مکانــی 
اســت کــه بــرای ســفر در تابســتان مــی توانیــد پیــدا کنید.خالــی از لطف 
نیســت اگــر بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم کــه آالشــت زادگاه رضــا 
ــر مناظــر خیــره کننــده طبیعــی  خــان پهلــوی نیــز هســت و عــاوه ب
ــا  ــتای ب ــن روس ــم هســت. در ای ــادی ه ــیار زی ــار تاریخــی بس دارای آث
صفــا یــک رصدخانــه نیــز وجــود دارد کــه میتوانیــد شــب هایتــان را در 
آن بــه رصــد مــاه وســتارگان بپردازید.امــا بایــد در ادامــه بهتریــن مقاصــد 
ســفر در تابســتان بــه ســراغ کردســتان همیشــه زیبای ایــران هــم برویم. 
کردســتان یکــی از آن شــهرهای اصیلــی در ایــران اســت کــه ماننــدش را 
حتــی در هیــچ کجــای دنیــا هم پیــدا نخواهیــد کــرد. کردســتان از جمله 
مقاصــدی اســت کــه اگــر بومــی آن منطقــه نباشــید، بــه دلیــل ســرما و 
خنکــی هوایــش در هیــچ فصــل دیگــری نمــی توانیــد بــه آن ســفر کنید.

پــس بایــد کردســتان را هــم بــه عنــوان یکــی دیگــر از بهتریــن مقاصــد 
ســفر در تابســتان بــه شــما معرفــی کنیــم. البتــه اگــر بــه ســمت غــرب 
کشــور راهــی مــی شــود دیــدار از طبیعــت بکــر لرســتان، چهارمحــال و 

بختیــاری و کهکیلویــه و بویراحمــر را هــم از یــاد نبریــد.

بهترین مقاصد کشور برای سفر در پاییز

شــما جــز کــدام دســته از افــراد هســتید؟ کســانی که فصــل ســفر را تنها 
محــدود بــه بهــار و تابســتان مــی بیننــد و یــا از آن هایــی هســتید کــه 
پاییــز و زمســتان را هــم در بیــن زمــان هــا ســفری خــود در نظــر مــی 
گیریــد؟ اگــر از دســته اول هســتید مــی خواهیــم مقاصــدی را برای ســفر 

در پاییــز بــه شــما معرفــی کنیــم.

برخــاف آنچــه انتظــارش را داریــد، وقتــی در کشــور حــرف از ســفر مــی 
شــود هیــچ فصلــی بهتــر از پاییــز نیســت. یکــی از اولیــن گزینه هــا برای 
ســفر در دل ایــران در فصــل پاییــز، زدن بــه دل کویــر و دیــدار از مرنجــان 
اصفهــان اســت. کا بایــد بهتریــن زمــان بــرای کویــر گــردی را در فصــل 
پاییــز بــه شــما معرفــی کنیــم و یکــی از بهتریــن مقاصد ســفری در فصل 
پاییــز هــم کویر مرنجــاب! مرنجــاب در نزدیکی اصفهــان، کاشــان و آران و 
بیــدگل قــرار دارد و راه هــای دسترســی شــما بــه آن بســیار متنوع اســت.

در فصــل پاییــز هــم دیگــر خبــری از گرمــای ســوزان کویــری نیســت و 
مــی توانــد عــاوه بــر لــذت بــردن از گرمــای لــذت بخــش کویــر در روز، 
شــبها هــم بــه تماشــا و رصــد ســتارگان در کویــر مرنجــان بپردازیــد و 
خاطراتــی تکــرار نشــدنی از ســفر در پاییــز بــا خــود بــه همــراه بیاوریــد.

مقصــد بعــدی کــه بــرای ســفر در پاییــز مــی خواهیــم بــه شــما معرفــی 
کنیــم، جنــگل هــای النگــدره اســت. همــه طبیعــت را بــرای سرســبزی و 
تازگــی آن دوســت دارنــد، امــا آخریــن بــاری کــه در فصــل پاییــز بــه یک 
منطقــه جنگلــی ســفر کــرده ایــد چــه زمانــی بــوده اســت؟ اصــا چنیــن 

تجربــه ای داریــد؟

خــب اگــر شــما هــم بــه دنبــال تجربــه ســفری بــی نظیــر در فصــل دو 
نفــره هــا هســتید، پیشــنهاد مــا بــه شــما دیــدار از جنــگل هــای النگدره 
اســت. جنــگل النگــدره عــاوه بــر اینکــه آب و هــوای بســیار مناســبی 
در فصــل پاییــز دارد، بــا فــرا رســیدن مهــر مــاه تبدیــل بــه بــوم زنــده 
نقاشــی خداونــد مــی شــود. هــر رنگــی کــه تابحــال در عمرتــان دیــده 
ایــد در پاییــز النگــدره بــه چشــم مــی خورد.ادامــه راه مــا در بیــن مقاصد 
ســفری پاییــزی بــه جزیــره قشــم مــی رســد. تقریبــا همــه میدانیــم کــه 
هماننــد شــهرهای سردســیر، اگــر اهــل شــهرهای گرمســیر هم نباشــیم، 
ســفر بــه آنهــا در فصــل هــای گــرم ســال بســیار عــذاب آور خواهــد بــود. 
امــا بهتریــن زمــان بــرای ســفر به جزیــره قشــم فصل پاییــز اســت.جزیره 
قشــم عــاوه بــر اینکــه یکــی از جزایــر تاریخــی کشــور اســت، بــه لحــاظ 
گردشــگری نیــز دارای خدمــات و امکانــات رفاهــی بســیار زیادی اســت. از 
آنجــا کــه همگــی در مــورد زیبایــی هــای طبیعــی و مناظــر ســاحلی این 
جزیــره هــم شــنیده ایــم، دیگــر نیــازی نیســت کــه در مــورد آنها بیشــتر 
صحبــت کنیــم. قشــم در 6 مــاه ابتدایــی ســال گرمایــی بســیار ســوزان و 
طاقــت فرســا دارد کــه بــا هوایــی مرطــوب شــرجی همــراه شــده اســت. 
پــس در 6 مــاه اول ســال بایــد فکــر ســفر بــه قشــم را از ســرتان بیــرون 
ــه  کنیــد، امــا در آن ســوی قضیــه فصــل پاییــز بهتریــن زمــان ســفر ب
قشــم اســت. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل پاییــز مســافران قشــم 
کمــی زیــاد مــی شــوند ممکــن اســت هزینــه هــای ســفرتان دارای کمی 
افزایــش باشــد. حــال کــه گذرتــان بــه جنــوب کشــور افتــاده اســت در 
بیــن بهتریــن مقاصــد ســفری پاییــز بایــد دیــدار از یــزد را هــم بــه شــما 

یــادآور شــویم.
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بهترین مقاصد سفر در زمستان

خــب، کــم کــم بــه انتهــای ســال و فصــل ســرما و بــرف و بــاران هــای 
همیشــگی مــی رســیم. زمانــی که شــاید کمتــر از 10 درصــد افــراد در آن 
بــه ســفر فکــر مــی کننــد. امــا نگــران نباشــید بــرای ســفر در زمســتان 
هــم مقاصــد هیجــان انگیــزی بــرای معرفــی بــه شــما داریم.اگــر قصــد 
ــن بیــرون کنیــد،  ــاره از ت ــد کــه ســوز و ســرمای زمســتانی را یکب داری
بهتریــن مــکان بــرای ســفر در زمســتان بــرای شــما، چشــمه هــای آبگرم 
ــزگان  ــه ای در اســتان هرم ــام منطق ســیاه کــش اســت. ســیاه کــش ن
اســت کــه خوشــبختانه کمتــر شــناخته شــده و از آلودگی هــای محیطی 

بــه خوبــی بــه دور مانــده اســت.

ســیاه کــش یکــی از بهتریــن انتخــاب هــای شــما برای ســفر در زمســتان 
ــرای  ــی ب ــواص درمان ــفری دارای خ ــت س ــر جذابی ــاوه ب ــه ع ــت ک اس
بدنتــان نیــز هســت. در قســمت قبلــی قشــم را به عنــوان بهتریــن مقصد 
بــرای ســفر در پاییــز معرفــی کردیــم، امــا بایــد حــرف را کمــی بیشــتر 
بســط دهیــم. قشــم از بهتریــن مقاصــد ســفری در زمســتان نیز هســت و 
جاذبــه هــای دیدنــی بســیار زیــادی را بــرای مســافران زمســتان خــود در 
نظــر دارد.یکــی از ایــن جاذبــه هــای بــی نظیــر بــرای ســفر در زمســتان، 
ــرار  ــه 100 کیلومتــری قشــم ق غــار نمکــی اســت. غــاری کــه در فاصل
دارد و طوالنــی تریــن غــار نمکــی دنیاســت. دیگــر نیــازی هــم نیســت 
بــه زیبایــی هــای محیطــی و خــواص ضــد عفونــی کننــده هــوای غــار 
هــم اشــاره ای کنیــم.در جزیــره قشــم کمــی آن طــرف تــر دره ســتارگان 
نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از مقاصــد و جاذبــه هــای ســفر در زمســتان 
پیــش راه شماســت. دره ســتارگان در 5 کیلومتــری قشــم و نزدیــک بــه 
روســتای برکــه خلــف قــرار دارد و یکــی از عجایــب طبیعــت ایران اســت. 
دره ای بــا عمــری دو میلیــون ســاله کــه ســتون هایــی بســیار عجیــب و 

حیــرت انگیــز دارد.

ــز  ــره هرم ــدار از جزی ــد دی ــتیم نبای ــور هس ــوب کش ــه در جن ــال ک ح
ــای  ــاک ه ــران و خ ــی ای ــای رنگ ــاک ه ــره خ ــرد، جزی ــاد ب ــم از ی را ه
ــره هرمــز در بیــن  ــد. خــاک رنگــی جزی ــه درســت خواندی خوراکــی! بل
مــردم بومــی منطقــه بــه عنــوان نوعــی ادویــه کاربــرد دارد. البتــه بایــد به 
صنایــع دســتی بــی نظیــری هــم کــه بــا ایــن خــاک هــای رنگــی تهیــه 
مــی کننــد اشــاره کنیــم. اگــر بــه دنبــال فــرار از هیاهــو و شــلوغی هــای 
همیشــه زندگــی هســتید، در زمســتان امســال ســری بــه هرمــز بزنیــد، 
جزیــره ای کــه بــه خــاک قرمــز رنگــش معــروف اســت.به عنــوان آخریــن 
مقصــد ســفر در زمســتان کــه در ایــن مقالــه بــه شــما معرفــی خواهیــم 
کــرد، دیــدار از تمگــه کــول فــرح ایــذه را بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم. 
ایــن تنگــه در هفــت کیلومتــری شــمال شــرقی ایــذه قــرار دارد و منظــره 
ای از 6 نقــش برجســته تاریخــی بــه دوره ایامیــان را بــه نمایش گذاشــته 

اســت.

در ابتــدا مســیر ورودی بــه آن هــم دو ســنگ نبشــته عظیــم وجــود دارد 
کــه در بدنــه شــان نقــش هایــی ظریــف از صــور انســان و حیــوان حــک 
شــده کــه در حــال نیایــش و پرســتش هســتند. البتــه ایــن تنگــه در کنار 
دریــا قــرار دارد و مــی توانیــد در ســفر زمســتانی تــان عــاوه بــر دیــدار از 
جاذبــه هــای تاریخــی، بــر لــب ســاحل نشســته و از افــق زیبــای منظــره 

نیــز لــذت ببریــد.
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