
 ارتباط با مشتری 
باید به روز باشد

روش هاي ارتباط بين مشتريان و شركت ها 
دائم در حال تغيير اس��ت. در گذشته شركتها با 
تمرك��ز بر بازارياب��ي انبوه، هر آنچ��ه در توان 
داش��تند را ص��رف معرف��ي عموم��ي خود و 
محصوالت ش��ان م��ي كردند، اما اي��ن روزها 
شركت ها پس از انتخاب دقيق مشتريان، تالش 
مي كنند ت��ا ارتباط بي واس��طه و پردوام تري 
برقرار كنند. در اين نوشتار برخي روندهاي مهم 
در روش ارتباط شركتها با مشتريانشان را مورد 

بررسي قرار گرفته است.
* برقراري ارتباط با مشتریان ویژه

اين روزها، ش��ركت ه��اي كمي همچون 
گذش��ته، روش بازاريابي انبوه را بكار مي برند، 
يعني فروش به روش��ي يكس��ان، به هر مشتري 
كه خريدار اس��ت. ديگر بيشتر بازاريابان متوجه 
ش��ده اند ك��ه ارتباط با هر مش��تري برايش��ان 
س��ودمند نيس��ت و در عوض بايد س��عي كنند 
تعداد كمتري از مش��تريان كه س��ود بيش��تري 
دارن��د را هدف قرار دهن��د. در اين روش كه به 
مديريت ارتباط گزينشي معروف شده، شركت با 
بكارگيري تحليل سودمندي مشتري، آنهايي كه 
 تنها براي شركت ضرر دارند را حذف كرده و با 
هدف گيري مشتريان سودمند، تمام توان خود را 

صرف جلب رضايت بيشتر آنها مي كند. 
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استخدام 94

گروه صنعتی لینا

شرکت دارویی باریج اسانس

شرکت تولیدی صنعتی رزگار

هفته بسیج بر تمامی بسیجیان سلحشور گرامی باد

برادر ارجمند جناب آقای حجت اله خلیل زاده صورتی 

انتص��اب بجا و شايس��ته جنابعالی را بس��مت رئيس هي��ات مديره و 

مديرعامل ش��ركت شهركهای صنعتی گلستان تبريک و تهنيت عرض 

نموده و توفيق روز افزونتان را از خداوند منان خواستاريم . 

سلیمانی سرپرست روزنامه تفاهم در استان گلستان 

برادر ارجمند جناب آقای جاذبی 
مدیر محترم روابط عمومی بیمه پاسارگاد 

با نهایت تاسف بدینوسیله مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم 
تس��لیت عرض نموده، از خداوند متعال ب��رای آن مرحوم علو درجات و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
روابط عمومی روزنامه تفاهم 

برادر گرامی و ارجمند جناب آقای حاج ابراهیم عچرش
دبیر شورای منطقه آزاد اروند

انتصاب شايس��ته حضرت عالی را به س��مت مديري��ت روابط عمومی منطقه 
آزاد ارون��د تبريک ع��رض نموده ,اميد آنكه در اين مسش��وليت خطير موفق 

و سربلند باشيد.
البرز صیدالی
سرپرست روزنامه تفاهم در خوزستان

برادر ارجمند جناب آقای داریوش نصر 
اداره  انتخاب شایسته حضرتعالی را بعنوان مدیرکل  بدینوسیله 
آذربایجان غربی تبریک عرض نموده و  راه و شهرسازی استان 
از خداوند متعال خواستار توفیق و موفقیت روزافزون جنابعالی 

هستیم. 
ایمانپور سرپرستی روزنامه تفاهم در استان آذربایجان غربی

)) آگهي فراخوان  ((
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت  ارائه پیشنهاداسناد

94/9/1294/9/23فروش الكترود گرافیتي ضایعاتي و بلوك كربني ضایعاتي22-94مزایده1

تجدید مزایده شماره 06-94 موضوع فروش 51 ردیف لوازم و 23-94مزایده2
94/9/1294/9/23اقالم آزمایشگاهي انبار 13

94/9/1294/9/23فروش 11665 كیلوگرم واتر استاپ24-94مزایده 3

فروش 5000 تن آجر ضایعاتي نسوز بصورت درهم موجود در 25-94مزایده4
94/9/1494/9/24منطقه انبار اسقاط

فروش انواع بلبرینگ و سیم بكسل ،انواع اتصاالت و انواع پیچ 26-94مزایده5
94/9/1494/9/24و مهره و واشر فنردار موجود در انبار34

عملیات بازیابي 40T/H بخار مازاد بخش فوالدسازي ذوب R2 9403927تجدید فراخوان 6
BOT 94/9/2094/9/30آهن اصفهان به روش

ضمنًا لیست استعالمهاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سایت شركت به آدرس ذیل درج میگردد. 
ساير موارد :

1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول( 
2-جهت  دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com   مراجعه فرماييد. 

3- جهت اخذ اطالعات بيشتر در خصوص كليه مزايده ها با شماره تلفن 03152573645و03152573640 تماس حاصل فرماييد.
روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

نوبت اول 

شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

صرفه جویی در مصرف آب هنر است 
»آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی« 

شماره 149 سال 94 

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان شرقی از پيمانكاران دارای 
گواهينام��ه صالحيت برای دريافت اس��ناد ارزيابی توان اجرای كار با 

مشخصات ذيل دعوت می نمايد: 
الف- موضوع مناقصه : اجرای خط انتقال آب عجب شير 

ب- مبلغ برآورد اولیه: 6584359984 ريال 
ج- مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 26253079 ريال 

د- محل اجرای كار: عجب شير 
ه�- رشته و گروه پیمانکار: آب 

و- مدت اجرای كار: 12 ماه 
ز- دس��تگاه نظارت: مدير دفتر اجرای طرح های تامين و توزيع آب 

شهری 
ح- محل اعتبار: عمرانی 

ط- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان آذربايجانشرقی 
داوطلبي��ن می توانند بمنظور دريافت اس��ناد ارزيابی توان اجرای كار 
و تكمي��ل و عودت آن از تاريخ نش��ر آگهی بم��دت چهارده روز در 
محل دريافت اس��ناد به آدرس تبريز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه 
تبريز- امور قراردادها- تلفن 3304091- 0413 و فكس 3309992- 
0413 بغيراز ايام تعطيل در ساعات اداری مراجعه و ضمن واريز مبلغ 
250000 ريال حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه 
آب و فاض��الب تبريز )كد ش��عبه  1342/5( و ارائه فيش آن به امور 
قراردادها نس��بت به دريافت اس��ناد ارزيابی اقدام نمايند. الزم به ذكر 

است كه هزينه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد. 
 www.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

با اطمینان بسازید

 تلنگری برای نجات یارانه از سرنوشت نفت 

یارانه ایرانی رفاه اروپایی
يارانه ايرانی، رفاه اروپايی؛ طرح پيش��نهادی 
مجموع��ه ای از كارشناس��ان ب��رای طرح حذف 
كامل يارانه ها به وي��ژه يارانه های انرژی و صرف 
بودجه آن برای زيرس��اخت های ش��هری، حمل 
و نق��ل، پيش��گيری و درمان، آم��وزش و پرورش 
و محيط زيس��ت و... در حد رفاه و استانداردهای 
جهانی و اروپايی. جريان هدفمند كردن يارانه ها و 
حذف تدريجی يارانه توسط دولت از آذرماه سال 
1389 شروع شد، اما در اين پنج سال جهت گيری 
در كمتر زمانی به سمت اجرای مفاد تعيين شده در 

قانون پيش رفت و در نهايت به هزينه های گزاف 
و جامان��دن از آنچه می توانس��ت با اجرای قانون 
برای جامعه ايرانی به همراه داش��ته باشد انجاميد. 
گرچه توليد، پروژه های عمرانی، بهداشت و درمان، 
رفاه اجتماعی و همچنين تامين بخشی از هزينه های 
دولت از جمله محل های مصارف درآمد ناشی از 
حذف يارانه ها بود و در اين ميان سهم 50 درصدی 
برای توزيع نقدی بين خانوارها، 20 درصدی برای 
دول��ت و 30 درصد برای س��اير بخش ها به ويژه 
توليد تعيين ش��د، ولی كارنامه چند ساله نشانی از 

توقع��ات قانونی ن��دارد و در نهايت هزينه بالغ بر 
200 هزار ميليارد تومانی را بر دولتها تحميل كرد؛ 
هزينه هنگفتی كه البته از ابتدا با انحراف خود دولت 
)دولت قبل( از قانون پايه گذاری ش��د و ادامه پيدا 
ك��رد. اين بيش از 200 هزار ميليارد تومان، منابعی 
اس��ت كه در كنار درآمد ناش��ی از افزايش قيمت 
حامل های انرژی در طول اجرای قانون، موجبات 
برداشت از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک 

مركزی را نيز فراهم كرده است. 
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فرام��وش نكنيم اي��ران عالوه ب��ر اينكه در 
شرايط پسابرجام امكان ارتباط بيشتری با حدود 
بيش از 15 كش��ور هم م��رز )آبی و خاكی( خود 
از طري��ق اين مناطق ازاد را خواهد داش��ت، اين 
مناطق را می تواند به يكی از ش��ريان های اصلی 
مب��ادالت تجاری با جهان در دوران پس��اتحريم 
تبديل كند.با توجه به نقش��ه راه تعيين ش��ده از 
س��وی رهبر فرزانه انقالب و جهت گيری دولت 
يازدهم در راس��تای تصوي��ب برجام برای لغو يا 
توقف تحريم ها كه منوط به انجام تعهدات ايران 
ش��ده، پيش بينی می شود اجرای برجام تا اواخر 
دس��امبر و يا اوايل ژانويه عملياتی ش��ود .بر اين 
اس��اس بايد اذعان داش��ت آنچه در حال حاضر 
دارای اهميتی فزاينده اس��ت، هجوم شركت های 
خصوص��ی و دولت های آنان برای بهره مندی از 
ش��رايط موجود در ايران اس��ت كه با رفع شدن 
موانع تحريمی به دنبال دس��تيابی بازارهای قبلی 
خود و يا يافتن بازارهای جديد در ايران هس��تند 
.در اي��ن مي��ان می توان گفت ب��ا توجه به نقش 

مناطق آزاد تجاری � صنعتی در اقتصاد كشورهای 
توس��عه يافته و برخی كشورهای درحال توسعه، 
بررسی داليل ناكامی اين مناطق در ايران، در حال 
حاضر امری ضروری به نظر می رسد كه نبايستی 
از سوی متوليان آن سوای از شعار گرايی مغفول 
بماند.برای اين منظور، می توان اذعان داشت كه 
نگاهی به جاي��گاه مناط��ق آزاد در برنامه ريزی 
منطق��ه ای ايران ما را برآن خواهد داش��ت تا به 
نقش كم رنگ آن در رهايی كشور از اقتصاد نقتی 
بي��ش از پيش پی ببريم. هرچند ذكر مش��كالت 
و داليل ناكام��ی مناطق آزاد در اي��ران خارج از 
حوصله اين ياداش��ت و نيازمند مداقه بيش��تر در 
ذكر ش��اخص های موثر در رشد و پيشرفت اين 
مناط��ق، همراه با تحليل اطالعات موجود در اين 
زمينه، می باش��د اما می توان گفت اين بخش به 
عنوان يكی از بنيان های اقتصادی كشور با توجه 
به فلسفه شكل گيری آن در معنای عام می تواند 
در راستای ايجاد بستر های الزم برای تجارت آزاد 
به عنوان موضوعی ان��كار ناپذير در برنامه های 

بلند مدت، كش��ور را برای گام های بعدی ورود 
به اين عرصه ياری رساند.هرچند در برنامه های 
توسعه جمهوری اس��المی ايران با هدف كاهش 
وابستگی كش��ور به درآمدهای حاصل از نفت و 
توس��عه بيش از پيش صادرات غيرنفتی از طريق 
ايجاد و توس��عه مناطق آزاد تج��اری ايران تاكيد 
ش��ده اس��ت اما با توجه به مشكالت و نارسايی 
های قانونی اين بخش، می طلبد دولت و مجلس 
با ايجاد قوانين جامع برای اين مناطق در راستای 
از بين بردن موانع و ايجاد تس��هيالت الزم برای 
مناطق آزاد كشور گام های موثر تری را بردارند.
تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد كشور 
در س��ال 1372، گام موثری در راه توسعه مناطق 
آزاد كش��ور ب��وده ام��ا در عمل نش��ان داده كه 
پاس��خگوی شرايط موجود نيس��ت و رفع موانع 
موجود بر س��ر راه س��رمايه گذاران اين بخش و 
عوامل تش��ويقی آن نمی تواند يار ی رسان اين 

بخش برای شكوفايی اقتصاد كشور باشد.
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چرا اهداف تشکیل مناطق ویژه محقق نشد؟

مناطق آزاد را دریابیم

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس جمهوری عراق:

نباید اجازه داد امریکایی ها جرأت صحبت 
کردن درباره تجزیه عراق را پیدا کنند 

سرلشکر سلیمانی در سالمت کامل است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه تفاهم تشریح کرد:

 جزئیات اجرای طرح کارورزي 
دانش آموختگان دانشگاهي

مس��ئول روابط عمومی كل س��پاه ب��ا تكذيب 
دروغ پردازی های رس��انه ای اخير گفت: سردار حاج 
قاس��م سليمانی در سالمتی كامل و در حال كمک به 
مقاومت اس��المی، پيگير راهبرد آزادی قدس شريف 
است.در پی انتشار اخباری در برخی از رسانه ها مبنی 
بر مجروح ش��دن سردار سرلشكر قاسم سليمانی در 
سوريه، سردار رمضان شريف مسئول روابط عمومی 
كل س��پاه ضمن تكذيب اين گونه اخب��ار اظهار كرد: 
سردار حاج قاس��م سليمانی در سالمتی كامل به سر 
می برد و ش��اداب، پرانرژی و پرقدرت در حال كمک 
به مقاومت اس��المی س��وريه و عراق برای مقابله با 
تروريس��تی های تكفيری اس��ت و اخبار مجروحيت 
ايش��ان ك��ذب و دروغی در راس��تای تأثيرگذاری بر 
افكار عمومی و جبهه مقاوم��ت می دانيم.وی افزود: 
پي��روزی ه��ای راهب��ردی اخير جبه��ه مقاومت در 
س��وريه و وارد ش��دن ضربان مهلک بر پيكر داعش 

و تروريس��ت تكفي��ری در حلب و الذقي��ه بهانه ای 
ش��ده اس��ت تا رس��انه های وابس��ته به صهيونيست 
بين الملل برای سرپوش گذاردن بر اين شكست ها به 
دروغ پردازی متوس��ل و برای انحراف افكار عمومی 
هر روز به ش��ايعات بی اس��اس دامن زنند.س��ردار 
ش��ريف جريان سازی رس��انه های معاند و وابسته به 
تروريست های تكفيری را تالشی محكوم به رسوايی 
دانست و تصريح كرد: از آنجا كه حضور سردار حاج 
قاس��م س��ليمانی در خطوط مقدم نبرد ضد داعش و 
تروريست های تكفيری از واقعيت های غيرقابل انكار 
اس��ت، لذا فكر می كنند با انتشار شايعاتی از اين نوع 
می توانن��د بر افكار عمومی ملت ه��ا و نيز رزمندگان 
امت اسالمی تأثير بگذارند.مسئول روابط عمومی كل 
سپاه در پايان گفت: برخالف رويای باطل و آرزوهای 
شيطانی دشمنان امت اسالمی سردار سليمانی بحمدا... 

مصمم به پيگيری راهبرد آزادی قدس شريف است.

دستورالعمل اجرايي طرح كار ورزي دانش آموختگان 
دانشگاهي در راستاي سياست هاي رييس جمهور و به 
تبع آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهي ابالغ شد. اين دستورالعمل 
شامل: نحوه صدور مجوز و اجراي دوره در واحدهاي 
كارورزي و توس��عه مهارت است كه از سوي سازمان 
آم��وزش فن��ي و حرفه اي كش��ور كه توس��ط فنی و 

حرف��ه ای ابالغ ش��د. معاون وزير تع��اون، كار و رفاه 
 اجتماعی از منابع انس��انی به عنوان يكی از مهمترين و 
تعيين كنن��ده تري��ن عوامل موثر در توس��عه هر جامعه 
ن��ام برد و خاطرنش��ان س��اخت: در اين راس��تا افراد 
 دان��ش آموخته متخصص نقش مهم ت��ری را بر عهده 

خواهند داشت. 
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