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معاونكس�بوكارات�اقبازرگان�يایرانبا
اش�ارهب�هفهرس�ت21ه�زارنف�ريبانك
مرك�زيك�هب�هتعه�داتارزيخ�ودعمل
نكردهان�د،گف�ت:10ه�زارنف�رازای�ن
تع�دادفاق�دكارتبازرگان�يهس�تند.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران علي ماليي با ارائه 
گزارشي از آمار بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
طي دو سال گذشته گفت: متأسفانه برآورد بانك 
مركزي مبني بر عدم بازگشت 27 ميليارد دالر 
ارز حاصل از صادرات نادرست است. اين در حالي 
است كه 30 درصد صادراتي كه ارز آن بازنگشته 
است بدون كارت بازرگاني و از طريق بازارچه هاي 

مرزي و كارت پيله وري صورت گرفته است. 
 معاون كسب و كار اتاق بازرگاني ايران افزود: طبق 
گفته مسئوالن بانك مركزي، مبلغ 27ميليارد 

دالر ارز حاصل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادي 
كشور بازنگشته است كه بر اساس پيگيري هاي 
اتاق ايران و برآوردهاي صورت گرفته از نهادهاي 
مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اين رقم درست نيست. 
ماليي افزود: 10/5 ميليارد دالر از اين عدد مرتبط 
با صادرات كاالهاي دولتي است كه نبايد در جمع 
مذكور محاس��به و به  حس��اب بخش خصوصي 
نوشته شود. عالوه بر اين، طبق محاسبه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بايد حدود 16/8 ميليارد 
دالر ارز حاصل از صادرات به كش��ور برگردد كه 
محاس��به اين عدد هم با توجه به سياست هاي 
غلط در پيش گرفته شده صحيح نيست. به اين 
دليل كه بخش��ي از ارزي كه امروز ادعا مي شود 
بايد به چرخه اقتصادي كش��ور برگردد به ورود 

موقت كاالها اختصاص دارد كه تا قبل از س��ال 
97، بخش��ي از كاالها به صورت مواد اوليه وارد 
كشور شده و پس  از آنكه بحث تعهد ارزي مطرح  
شده است اين كاالها صادر ش��ده اند كه طبيعتاً 

نبايد مشمول تعهد ارزي شوند. 
وي افزود: ضمن اينكه بيشتر كاالهايي كه امروز 
بايد تعهد ارزي خود را ايف��ا كنند، مانند فرش، 
به صورت اماني صادر مي شوند كه سه ماه مدت 
بس��يار كوتاهي براي درياف��ت و بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادي كشور 
است. ماليي با اش��اره به فهرست منتشرشده از 
سوي بانك مركزي و اعالم اسامي صادركنندگاني 
كه ارز حاصل از ص��ادرات را به چرخه اقتصادي 
كش��ور برنگردانده ان��د، گفت: در اين فهرس��ت 
اسامي 21 هزار صادركننده به  اصطالح متخلف 

ديده مي ش��ود كه در جلس��اتي كه ات��اق ايران 
با نمايندگان س��ازمان توس��عه تجارت داشت، 
مشخص شد كه از اين تعداد حدود 15 هزار نفر 
هيچ ارزي را به كش��ور برنگردانده اند كه از اين 
15 هزار نفر هم تنها 5 هزار نفر كارت بازرگاني 

داشته اند. 
معاون كس��ب وكار اتاق ايران خاطر نشان كرد: 
اينكه گاه��ي مي بيني��م اتاق به عن��وان مقصر 
در ص��دور كارت بازرگاني يا دارن��دگان كارت 
بازرگان��ي متخل��ف معرفي مي ش��ود، اجحاف 
ب��ه صادركنن��دگان واقعي و بخ��ش خصوصي 
است؛ چراكه همان طور كه آمار هم نشان مي دهد 
دوسوم رقمي كه بر اس��اس اعالم بانك مركزي 
هيچ ارزي به كش��ور وارد نكرده اند، اصاًل كارت 

بازرگاني ندارند.

۱۰ ميليارد دالر ارز صادرات كاالهاي دولتي به كشور بازنگشت

خروجكشتوصنعتهفتتپهازبالتكلیفيمجيد عامري
ديوانمحاسبات:

قراردادواگذاريهفتتپهفسخشود
پ�سازگذش�تماهه�اوج�اروجنج�الكارگ�رانهفتتپ�ه
درخصوصعدمصالحی�تمالكاینگ�روهصنعتي،س�رانجام
دیوانمحاسباتكش�وراعالمكرد:س�ازمانخصوصيسازيبه
اس�تنادمقرراتموضوعهومفادقراردادمنعقدهمكلفبهفس�خ
قراردادنیش�كرهفتتپهوتعیی�نتكلیفمجددآنميباش�د.
اين روز ها وقتي اسم خصوصي س��ازي مي آيد، تِن كارگران مي لرزد و 
ترس بيكار شدن به درد هاي آنها اضافه مي شود. هر چند خصوصي سازي 
براي افزايش بازدهي توليد و كوچ سهم دولت به مردم در اقتصاد بود، 
اما با نگاهي به نح��وه واگذاري ها مي بينيم كه خصوصي س��ازي هاي 
بي حساب و كتاب نه تنها كمكي به اقتصاد كشور و كاهش نقش دولت 
نكرد ك��ه برعكس باري هم بر دوش كش��ور گذاش��ت. صنايعي چون 
نساجي مازندران يا هپكوي اراك كه روزي جزو صنايع مهم و پر سود 
كشور بودند به دست افرادي كه مشخص نبود از كجا و چگونه به اسم 

خصوصي سازي جيب هاي خود را پر كردند، نابود شدند!
هر چند كه عملياتي كردن سياست هاي كلي اصل 44 مي توانست به 
واسطه مردمي س��ازي اقتصاد حوزه خصوصي و تعاوني را تقويت كند 
و منش��أ خير و بركات قابل مالحظه در حوزه پيشرفت اقتصاد عمومي 
جامعه باش��د، اما از آنجايي كه ع��ده اي تالش دارند از هر مس��ئله اي 
سوء استفاده شخصي و جناحي كنند، متأسفانه خصوصي سازي هاي 
مسئله داري را چون واگذاري كشت و صنعت هفت تپه يا ماشين سازي 
تبريز در اقتصاد ايران رقم زده است كه آسيب هاي قابل مالحظه اي را در 
حوزه اقتصاد و امنيت پديد آوردند. هر چند گفته مي شود كميسيون 
اصل 90 ابطال اين واگذاري ها و بازگش��ت اي��ن دارايي ها به دولت را 
تكليف كرده است، اما انتظار مي رود با اش��خاصي كه فسادهاي فوق را 
رقم زده اند با اشد مجازات برخورد شود و دارايي هايي كه اين اشخاص از 

محل فسادهاي اقتصادي تحصيل كرده اند، به سود خزانه ضبط شود. 
مس��ئله كيفيت واگذاري بنگاه ه��اي دولتي به  طور واضح مش��خص 
شده اس��ت و انتظار مي رف��ت با واگ��ذاري صحيح بنگاه ه��اي دولتي 
به اش��خاصي كه اهليت مالي، معن��وي و مديريتي دارن��د، اين اقدام 
به توس��عه مالكيت بخ��ش خصوصي واقع��ي و همچني��ن تعاوني و 
مردمي سازي اقتصاد بينجامد، اما متأسفانه برخي از اشخاص و گروه ها، 
خصوصي سازي را فرصتي براي سوء استفاده هاي اقتصادي ديده اند كه 
نتايج منفي عملكرد اين اش��خاص در حوزه واگذاري كشت و صنعت 
هفت تپه يا ماشين سازي تبريز و واگذاري هايي از اين دست در بخش 

اقتصاد و امنيت ديده شد. 
در اين بين وقتي در دادگاه اين واگذاري ها رؤيت ش��د از طرفي مردم 
دلگرم شدند كه دس��تگاه قضايي و نظارتي با شجاعت و عدالت تمام با 
مفاس��د اقتصادي برخورد مي كند، از طرف ديگر مش��خص شد كه در 
حوزه هاي دولتي گاهي چه فضاي بازي براي رقم زدن مفاسد اقتصادي 
كالن وجود دارد به طوري كه اخبار اين مفاسد بسيار تأسف آورد بود.
از اين رو افكار عمومي از دستگاه قضايي و دس��تگاه هاي نظارتي اشد 

مجازات  را براي مفسدان اقتصادي مذكور طلب كرده و مي كنند. 
گزارشدیوانمحاسباتازدالیلفسخواگذاريهفتتپه

ديوان محاسبات كشور، ابهام در قيمت گذاري، انقضاي اعتبار قيمت پايه 
واگذاري، عدم احراز و پايش اهليت مديريتي خريداران توسط سازمان 
خصوصي سازي به رغم تأكيد در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 
1388/8/16 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل)44( قانون 
اساسي و در مغايرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتريان استراتژيك 
و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي مصوب 1393/5/25 هيئت 

واگذاري را از داليل اين دستورالعمل اعالم كرده است. 
ديوان محاس��بات آورده  اس��ت: در راستاي دس��تور رئيس كل ديوان 
محاسبات كشور مبني بر تحقيق و تفحص از عملكرد، روند واگذاري 
و وضعيت بعد از واگذاري شركت كش��ت و صنعت نيشكر هفت تپه و 
در راس��تاي صيانت و پاسداري از بيت المال كه رس��الت اصلي ديوان 
محاسبات كشور مي باشد و پيرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در 

واگذاري شركت مذكور قرارداد واگذاري فسخ شود. 
 ابهام در قيمت گذاري، انقضاي اعتبار قيمت پايه واگذاري، عدم احراز 
و پايش اهليت مديريتي خريداران توس��ط سازمان خصوصي سازي، 
عدم تحقق اهداف واگذاري مندرج در سياست هاي ابالغي مقام معظم 
رهبري موضوع سياس��ت هاي كلي اصل)44( قانون اساسي به ويژه، 
ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و 
فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد، كاستن از بار مالي و مديريتي 
دولت و افزايش سطح عمومي اشتغال و با توجه به بدعهدي خريداران 
در ايفاي تعه��دات مندرج در ق��رارداد واگذاري از جمل��ه عدم ايفاي 
تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 ميليارد ريال، عدم 
باز پرداخت بدهي سازمان گس��ترش نوسازي صنايع ايران با احتساب 
س��ود به مبلغ 3هزارو337 ميليارد ريال، عدم رفع تعهدات ارز دولتي 
دريافتي به ميزان 49 ميليون دالر و 9/9 ميليون يورو و عدم اقدام جهت 
جانشيني تعهدات و تضامين صادره شركت مادر تخصصي ايدرو بابت 
تسهيالت دريافتي و همچنين سوق دادن منابع مالي شركت به فعاليت 
خارج از اهداف صنعت نيش��كر كه منجر به ايجاد بحران هاي كارگري 
و آسيب به سرمايه اجتماعي گرديده است. سازمان خصوصي سازي به 
استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مكلف به فسخ قرارداد 
و تعيين تكليف مجدد آن مي باشد. ديوان محاسبات مراتب تخلفات و 
تكاليف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصي سازي را به وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اعالم كند و پيگيري الزم تا اس��تيفاي كامل حقوق 

بيت المال را انجام خواهد داد. 

  صادرات

گاليه از گراني هميشه نقل محفل مردم ايران 
بوده است، زيرا اقتصاد ايران از گذشته هاي دور 
گرفتار بيماري زمينه اي و مزمن تورم بوده، اما 
مدتي است كه با افزايش روزانه نرخ در بازارهاي 
مختلف روبه رو هستيم كه اين امر براي خانوار 
به طور جد ايج��اد مزاحمت كرده اس��ت، زيرا 
فرصت برنامه ريزي و تنظيم دخ��ل با خرج از 
سرپرس��ت خانوار گرفته شده اس��ت و به بيان 
عاميانه سرپرست خانوار ش��رمنده افراد تحت 
تكفل است. در اين ميان در شرايطي كه مردم 
تالش دارند وضعيت آش��فته بازار را به سمع و 
نظر دولتمردان برسانند سخنگوي دولت تنش 
ارزي را دليل رشد قيمت ها عنوان كرد، گفت: 
دقيق ترين گزارش ها درباره قيمت ها و تحوالت 
بازار ب��ه  خصوص در م��ورد 100 قلم كاالهاي 
ض��روري به ط��ور نوب��ه اي تهي��ه و در اختيار 

رئيس جمهور و اعضاي دولت قرار مي گيرد. 
هر چند ع��ده اي بر اين باورند ك��ه در ماه هاي 
پايان��ي دولت ه��ا، ه��رج و م��رج قيمت��ي در 
بازارهاي مختل��ف اوج مي گيرد، ام��ا اينكه به 
ش��كل روزانه بخواهد قيمت ها صع��ود كند و 
اصاًل مشخص نباشد مبناي اين رشد قيمت ها 
چيست ، قابل پذيرش نيست، زيرا دخل و خرج 

بس��ياری از خانوارها ب��ه هم ريخت��ه و امكان 
برنامه ريزي از سرپرس��ت خانوار س��لب شده  
اس��ت و به اصطالح عاميانه سرپرس��ت خانوار 
شرمنده اشخاص تحت تكفل خود شده است.

در اين ميان با وجودي كه كاهش قدرت خريد 
خانوار بس��يار نگران كننده ش��ده است، دولت 
روي اقتص��اد دس��توري تمرك��ز دارد و تصور 
مي كند با دس��تور نرخ ها در بازارهاي مختلف 
كاهش يافته و هزينه هاي خان��وار نيز كاهش 
مي يابد، از اين رو با توجه به اينكه به گفته رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه صدها ه��زار ميليارد 
تومان يارانه جهت تأمين مايحتاج مردم با نرخ 
مناسب به وارد كنندگان و توزيع كنندگان ارائه 
مي ش��ود، مقوله ارائه ب��ن و كارت الكترونيكي 
كاال جه��ت تهيه كاالهاي ض��روري خانوار در 
كش��ور بايد عملياتي ش��ود؛ چراكه به ش��كل 
نگران كننده اي با گراني ها به رغم تخصيص انواع 

يارانه جهت ارزاني روبه رو هستيم. 
گالي��ه از گراني هميش��ه نقل محف��ل مردم 
ايران ب��وده،  زيرا اقتصاد ايران از گذش��ته هاي 
دور گرفتار بيم��اري زمين��ه اي و مزمن تورم 
بوده اس��ت، اما همزمان با تحريم هاي ظالمانه 
امريكا و همچنين ش��يوع كرونا مسئله تأمين 

بودجه ماهانه به يك معضل اساسي در اقتصاد 
ايران تبديل ش��ده زير اقتصادي كه به يكباره 
درآمدهاي نفتي اش به ش��دت محدود ش��د با 
هزينه ه��اي قابل مالحظه در ح��وزه درمان و 
بهداشت روبه رو ش��د، به طوري كه هزينه هاي 
ماهانه بودجه كش��ور همانند پرداخت حقوق  
ودستمزد ميليون ها كارگر ، كارمند ، بازنشسته 
و مستمري بگير به واسطه تأمين مالي از چاپ 
پول يا انتشار اوراق مالي و افزايش نرخ كاالهايي 
كه عرضه اش به شكل انحصاري در اختيار دولت 
است، عماًل تورم در جامعه را تشديد كرد، البته 
بخشي از رش��د قيمت ها در بازارهاي مختلف 
اقتصاد صرفاً دليلش دالل بازي، س��فته بازي و 
سوء استفاده از ضعف نظارتي دولت در بازارها 

در ماه هاي پاياني دولت است. 
رش��د قيمت ه��ا در بازارهايي چون مس��كن، 
خودرو و م��واد غذاي��ي، درمان آس��يب هاي 
قابل مالحظ��ه اي را ب��راي خان��وار ب��ه همراه 
آورده اس��ت. برخي از كارشناس��ان اقتصادي 
نزديك به دولت تحريم هاي اقتصادي ظالمانه 
امريكا و ش��يوع كرون��ا را دليل آش��فتگي در 
بازاره��ا معرف��ي مي كنند، با اين ح��ال برخي 
ديگر از كارشناسان اقتصادي مستقل در عين 

تأييد موارد فوق، مدعي هستند كه كوتاهي و 
بي عملي دولت در اصالح س��اختاري بودجه، 
نظ��ام بانكي و ماليات��ي و همچني��ن برقراري 
ش��فافيت در ح��وزه اقتص��اد و بازارها موجب 
شده تا عده اي از فضاي كنوني استفاده كنند و 
سود هاي داللي و سفته بازي را به نرخ هاي كاال 
و خدمات نيز بيفزايند كه اين وضعيت دخل و 
خرج خانوار را به طور كل تحت تأثير منفي قرار 

داده است. 
در اين ميان در ش��رايطي كه انتظ��ار مي رود 
دولت در وضعيت كنوني دس��ت به اصالحات 
اقتص��ادي بزند، اما ب��ه نظر مي رس��د اقتصاد 
دستوري و گفتاردرماني در دستور كار  باشد و 
تصور مي شود با دستور نرخ ها تعديل مي شود. 
س��خنگوي دولت در پاس��خ به اين پرسش كه 
محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور گفته 
كه ب��راي خريد به ب��ازار نم��ي رود و خبري از 
قيمت ها ن��دارد، آيا ش��ما و بقي��ه دولتمردان 
اين روزها ب��ه بازار رفته اي��د و از قيمت ها خبر 
داريدو اگر مطلع نيستيد بايد خدمتتان عرض 
كنم كه هر روزي ك��ه مردم به ب��ازار مراجعه 
مي كنند، ش��اهد افزايش لحظه اي قيمت ها از 
جمله در بازار مس��كن و خودرو هستند. براي 
همه مردم سؤال شده كه دولت اصاًل از اوضاع 
باخبر اس��ت و دولتمردان كاري براي مديريت 
بازار مي كنن��د يا خير، گف��ت: اينكه يك مقام 
مس��ئول، صادقانه گفته كه همس��رش خريد 
انجام مي دهد آيا كار اشتباهي است؟ آيا درست 
بود كه دروغ بگويد يا مثاًل گفته شود در محله 

ما قيمت ها ارزان است؟
علي ربيع��ي س��خنگوي دول��ت ادام��ه داد: 
دقيق ترين گزارش ها درباره قيمت ها و تحوالت 
بازار ب��ه خصوص در م��ورد 100 قلم كاالهاي 
ضروري و مهم توسط دستگاه هايي چون وزارت 
اطالعات، كش��ور، س��ازمان برنامه و بودجه و 
بانك مرك��زي بطور نوبه اي تهي��ه و در اختيار 
رئيس جمهور و اعضاي دولت قرار مي گيرد. بايد 
بدانيم تا زماني كه تنش قيمت ارز كه ناش��ي 
از تحريم به وج��ود آمده را نتوانيم به س��امان 

برسانيم اين مشكالت را شاهد خواهيم بود. 
ربيعي ب��ا بيان اينك��ه به رغم ح��ركات جديد 
امريكايي ه��ا و فش��ارهاي بين المللي كه روان 
جامعه را ه��دف قرار داده اند ت��الش مي كنيم 
تكانه ه��اي ارزي را به ثبات برس��انيم، تصريح 
كرد: كاه��ش ت��ورم را بانك مركزي و س��تاد 
اقتصادي دنب��ال كرده اند. اميدواريم مس��ير 
نرخ تورم در كانال هاي هدف گذاري شده قرار 
بگيرد، اما مشخصاً خودم قيمت برخي كاالها را 

كه مي خرم، مي دانم.

محمدمهدیصافی|   جوان

درحال�يق�رار
اس�تازابتداي    خبر
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بازاربورسشود.
بعد از شرايطي كه براي بازار بورس در هفته هاي 
اخير پيش آمد اخيراً قاليباف اصل، رئيس سازمان 
بورس اعالم كرد با پيگيري هاي وزير اقتصاد به 
دنبال انتقال يك درصد از منابع صندوق توسعه 
ملي به صندوق تثبيت بازار هستند و از مدت ها 
قبل به دنبال اين ماجرا بوده ان��د. در حالي اين 
گفته مقامات بورس ابهامات بسياري را با خود به 
همراه داشت كه روز سه شنبه، ربيعي سخنگوي 
دولت بدون اش��اره به مبلغ يا جزئيات كاملي از 
منابع ورودي از صندوق توس��عه ملي به بورس 

اعالم كرد: »سپرده گذاري يك درصد از دارايي 
صندوق توس��عه مل��ي از ابتداي هفت��ه بعد در 
صندوق تثبيت بازار انجام خواهد شد كه مي تواند 
موجب پايداري بازار سرمايه و بورس شود.« اما 
تاكنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص 
نش��ده كه دقيقاً قرار اس��ت يك درصد از كدام 
بخش از صندوق وارد بورس ش��ود، آيا منظور 
يك درصد از دارايي هاي آن است يا يك درصد 
از س��پرده گذاري ريالي، يك درص��د از منابع 
موجود يا به ص��ورت برداش��ت از محل ارزي 
صن��دوق كه هر ي��ك مي تواند اخت��الف قابل 
توجهي با يكديگر داشته باش��د. با اين وجود، 
پيگيري ه��اي ايس��نا از اين حكاي��ت دارد كه 
طبق مذاكرات صورت گرفته فعاًل قرار اس��ت 
اين منابع از حساب هاي ريالي صندوق توسعه 
ملي نزد بانك ها تأمين شود و احتماالً نزديك 

10 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

 احتمال ورود ۱۰ هزار ميليارد تومان
از صندوق توسعه ملي به بورس

هدفمندبودنبرنامهها
شرطبيچونوچرايجهشتوليد

برندها و نام هاي تج��اري ايراني بايد عالوه بر مطالع��ه و تحليل رفتار و 
ويژگي هاي مشتريان داخلي، رفتار مشتريان شركت در ساير كشورها و 
حتي كشورهايي را كه تا به امروز تعامالت و تبادالت تجاري و صادراتي 
با آنها نداشته اند به خوبي مطالعه و تحليل كنند چراكه در بسياري موارد 
بازار كشورهاي ديگر بزرگ تر و جذاب تر از بازارهاي داخلي است. كيفيت 
بس��ياري از محصوالت برندهاي ايراني در صنايع مختلف اين اطمينان 
را ايجاد مي كند كه آنها با مطالعات دقيق و برنامه هاي هدفمند تجاري 
بتوانند سهم بازار خوبي را براي خود در بسياري از كشورها به وجود آورند. 
بايد بازارها، رفتار مصرفي، سبك زندگي، عالقه مندي ها و ويژگي هاي 
جمعيت شناختي كشورها را به خوبي شناخت تا بتوان متناسب با آنها 
محص��والت و خدماتي را عرضه و ارائ��ه كرد، به عنوان مثال س��وئيس 
بزرگ ترين بازار ش��كالت را در جهان دارد. يوناني ها بيشتر از مردم هر 
كش��وري پنير مصرف مي كنند و ايرلندي ها بيشتر از مردم هر كشوري 
چاي مي نوشند. عالوه بر اين در مناطق مختلف يك كشور هم تفاوت هاي 
مصرفي زيادي وجود دارد. در يك منطقه مردم به سالمت و بهداشت خود 
به شدت اهميت مي دهند، در منطقه اي ديگر محصوالت غذايي داراي 
بازار خوبي اس��ت و در منطقه اي ديگر محص��والت فرهنگي از تقاضاي 
زيادي برخوردار است. در دنياي پررقابت امروز چه در بازار هاي داخلي و 
چه در بازار هاي خارجي به همان اندازه كه برندها و نام هاي تجاري تعدد 
يافته اند، انتظارات، خواسته ها و ساليق مشتريان نيز متفاوت و متمايز 
شده اس��ت، لذا توليدكنندگان بايد جهت برآورده كردن انواع نياز ها و 
خواسته هاي مشتريان به شكلي بهتر از رقبا، تمام برنامه هاي خود را به 
صورت هدفمند طرح ريزي كنند. در وهله اول توليدكنندگان و شركت ها 
بايد گروه هاي مختلف مش��ترياني را كه نيازه��ا و ترجيحات مختلفي 
دارند، شناسايي كنند. در مرحله بعد شركت بايد گروه يا بخش هايي را 
كه مي تواند به بهترين نحو به آنها خدمت كند، انتخاب كند. )هر بخش 
گروهي از مصرف كنندگاني است كه نياز ها و خواسته هاي مشابهي دارند. 
از اين حيث توليدكنندگان بايد رفتارهاي مصرفي آن گروه از مشتريان 
را به خوبي شناسايي و درك كنند( و در مرحله س��وم براي هر كدام از 
بازارهاي انتخاب شده برنامه ها و مزاياي خاصي را طراحي و ارائه دهند. 

بخش بندي بازار به توليدكنندگان، صاحبان كسب و كار و كارآفرينان 
كمك مي كند تا بخش هايي از بازار را كه مي خواهند به آنها كاال يا خدمات 
ارائه دهند كاماًل شناسايي كنند و متوجه شوند مصرف كنندگان بخش 
بازار مورد هدف آنها  چه ويژگي هايي دارند، خواسته آنها  چيست، سليقه 
آنها  چه نوع كاالها با چه ويژگي ها و قابليت هايي را مي پسندد و مشتريان 
آن بخش از بازار چه توان مالي ای دارند تا كاالهايي را متناسب با خواسته، 

سليقه و توان مالي مشتريان توليد و عرضه كنند. 
1-بخشبنديبرمبنايمناطقجغرافیای�ي: در اين بخش بندي 
واحد هاي جغرافيايي به كش��ورها، شهرها، شهرس��تان ها  و منطقه ها 
تقس��يم مي ش��ود. در اين روش نام هاي تجاري موفق تالش مي كنند 
برنامه ها و فعاليت هاي خود را با هدف نزديكي هر چه بيشتر به مشتريان 
س��اكن در يك منطقه جغرافيايي طراحي  كنند. نكت��ه قابل توجه اين 
است كه بخش بندي بر مبناي عوامل جغرافيايي به اين معنا نيست كه 
رفتار و س��اليق افراد در يك منطقه جغرافيايي همه مثل هم مي باشد. 
توليدكنندگان بايد از اين روش كاربردي براي ارزيابي نياز و ترجيحات 
منطقه اي مصرف كنندگان استفاده كنند تا مش��خص شود كه آيا يك 
محصول مي تواند بازار خوبي را در يك منطقه داش��ته باشد يا خير؟ به 
عنوان مثال يك كشور يا استان سردسير براي فروش وسايل گرمايشي 
بازار بس��يار خوبي دارد و يك كش��ور يا استان گرمس��ير براي فروش 

سيستم هاي خنك كننده و تهويه مطبوع بازار خوبي دارد. 
 توليدكنندگان پالتو و كاپشن اگر بخواهند به تمام بازارهاي داخلي كشور 
پالتو توزيع و عرضه كنند، بايد پالتوهاي خود را متناسب با آب و هواي هر 
استان و سليقه مشتريان آن منطقه طراحي، توليد و عرضه كنند، بنابراين 
تمامي توليدكنندگان و عرضه كنندگان بايد بخش هاي مختلف بازارها را 
شناسايي و محصوالت خود را با توجه به نيازها و خواسته هاي مشتريان 

همان منطقه طراحي و توليد كنند. 
2-بخشبن�ديبازارب�رمبنايعوام�لجمعیتش�ناختي: در 
بخش بندي بازار بر اساس عوامل جمعيت شناختي، شركت ها بايد بازار را 
بر اساس عواملي مثل سن، تعداد افراد خانواده، جنسيت، درآمد، شغل، 
سطح تحصيالت، مذهب، نژاد، نسل، مليت و طبقه اجتماعي تقسيم بندي 
كنند. خواسته ها و توانايي هاي افراد با توجه به سن آنها  تغيير مي كنند 
يا تمام اف��راد جامعه در مراحل مختلف زندگي با نيازها و خواس��ته هاي 
مختلفي برخورد مي كنن��د. توليدكنندگان و صاحبان كس��ب و كارها 
با بررس��ي مرحله زندگي مصرف كننده، محص��والت و خدماتي را براي 
رفع نيازها و نگراني هاي آنها  ارائه مي دهن��د. در دوره زندگي تحصيلي 
دانش آموزان و دانشجويان محصولي مانند كيف هم مورد نياز دانش آموزان 
و هم دانشجويان است. در اين صورت يك توليدكننده كيف مي تواند خط 
توليد خود را روي كيف هاي دانش آموزي يا دانش��جويي متمركز كند يا 
با شناسايي دقيق خواسته ها و سليقه هاي دانش آموزان و دانشجويان در 

جهت برطرف كردن نياز هر دو گروه مصرف كننده اقدام كند. 
توليدكنندگان و شركت ها بايد بازارها و مشتريان خود را بر اساس درآمد 
نيز بخش بندي كنند. توليدكنندگان از ديد بازار محصوالتي مثل خودرو، 
لباس، مواد غذايي، خدمات مالي و مس��افرتي و... را با استفاده از معيار 
درآمد بخش بندي مي كنند. توليد كنن��دگان بايد محصوالت خود را با 
توجه به سطح درآمد و توان مالي مشتريان خود طراحي و توليد كنند. 

نژاد و فرهنگ هم موضوع بسيار مهمي است. بخش هاي فرهنگي و نژادي 
مختلف، نيازها و خواس��ته هاي متفاوتي دارند، بنابراين هنگام طراحي 
استراتژي هاي بازاريابي شركت بايد به فرهنگ، هنجارها، ارزش ها، عادات 
خريد و رسم و رسوم تجاري مشتريان داخلي و خارجي توجه كنند. در 
كشور ما ارزش هاي خانوادگي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند و پدر و 
مادر همواره از احترام خاصي برخوردار بوده اند، به همين دليل است كه 
بسياري از برندها و نام هاي تجاري ايراني سعي مي كنند در تبليغات خود 

يك خانواده شاد و صميمي را با محصول خود به نمايش بگذارند. 
3-بخشبنديبرمبنايعواملرفتاري: در اين روش بخش بندي، 
شركت ها بايد خريداران را مبناي دانش، نگرش، رفتار و نحوه استفاده 
از محصول يا واكنش در برابر يك محصول، بخش بندي كنند. ما در هر 
بازاري، مصرف كنندگاني داريم كه كاال و خدم��ات خاصي را در حجم 
بااليي خريداري و اس��تفاده مي كنند و آنها  را به نام مشتري پرمصرف 
مي شناسيم. بعضي از مشتريان ديگر حجم استفاده شان متوسط است و 
برخي هم استفاده كمي دارند. با اينكه بخش هاي پرمصرف درصد كمي 
از جمعيت بازار را تشكيل مي دهند ولي درصد زيادي از مصرف بازار را به 
خود اختصاص مي دهند. الگوهاي خريد و رفتاري مردم كشورمان در عيد 
نوروز نسبت به الگوهاي خريد آنها  در روزهاي طبيعي سال متفاوت است، 

لذا بخش بندي بر مبناي الگوي استفاده نيز حائز اهميت است. 
4-بخشبنديبازاربراس�اسویژگيهايروانش�ناختي: در 
اين روش مصرف كنندگان را بر اس��اس شيوه زندگي،  فعاليت هاي آنها، 
عاليق و همچنين عقايد آنها تقسيم مي كنند، به عنوان مثال بسياري از 
توليدكنندگان و فروشگاه داران پوشاك، لباس هاي اداري براي مديران، 
كارفرمايان و كارمندان عرضه مي كنند، بنابراين اين نوع از بخش بندي 
عمدتاً مبتني بر سبك زندگي يا فعاليت ها، عاليق و عقايد خريداران است. 
در نهايت مي توان گفت توليدكنندگان و شركت هاي ايراني براي ايجاد 
زيربنايي مستحكم و مطمئن و استفاده بهينه از فرصت ها بايد اطالعات 
محيطي مناسبي را جمع آوري كنند تا بتوانند بازارهاي هدفشان را بهتر 
انتخاب كنند، محصوالت بهتري را توسعه دهند و برنامه هايشان را بهتر 

و كارآمدتر اجرا كنند. 

  گزارش   یک

شناسه آگهی: 632390

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله اى)
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

نوبت اول

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

www.setadiran.ir

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد: 2099005066000003

ف
تضمین شرکت شرح مناقصهشماره مناقصهردی

زمان  بازگشائی زمان تحویل پاکت هانوع ضمانتنامهدر مناقصه (ریال )
پاکت ها

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

 


