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تا لحظه انتشار روزنامه! نیچ مارکتینگ، استراتژی فروش محصوالت خاص!
یـک  محصـوالت  یـا  خدمـات  گاهـی  مردم نـو؛   
شـرکت یا یک کارخانـه برای عموم مـردم کاربرد ندارد 
و تنهـا مختـص بخـش کوچکـی از جامعـه اسـت. نیچ 
مارکتینـگ )Niche Marketing( درواقـع به معنـای 
تمرکـز کـردن بـر همـان بخـش کوچـک و ویـژه از 
بـازار اسـت کـه محصـول یـا خدمـات مـا قـادر اسـت 
نیازهـای مشـتریان آن بخـش را بـرآورده کنـد. به بیان 
بازاریابـی  را می تـوان طـرح  مارکتینـگ  نیـچ  دیگـر، 
هدفمنـدی دانسـت کـه روی بخـش خاصـی از بـازار 
متمرکـز می شـود، این بخـش از بـازار پتانسـیل باالیـی 
در اسـتفاده از محصـول یـا خدمـات مـا دارد. در نتیجه 
این نیازهای مشـتری اسـت کـه ویژگی های مـورد نیاز 
و نحـوه توسـعه محصـول را تعیین می کنـد. همچنین 
نـوع قیمت گـذاری بیـش از آنکـه بـه کیفیـت محصول 
بسـتگی داشـته باشـد، با نـوع تقاضـا و »شـدت نیازی 

کـه محصـول بـرآورده می کنـد« مرتبـط اسـت.
از فعـاالن حـوزه تجـارت  محمـود بشـاش یکـی 
الکترونیـک و نویسـنده کتـاب »تاجـر دیـروز، تاجـر 
امـروز«، در این بـاره به مردم  نـو می گوید: یک محصول 
خیلـی خیلـی خـاص کـه در تعاریـف بازاریابـی به آن 
نیـچ می گوینـد، درواقـع محصولـی بسـیار اختصاصی 
اسـت کـه مخاطبان اندک و بسـیار ویـژه ای دارد. پس 
مـا محصولـی داریم که بـرای یک گروه خـاص )مانند 

سـالمندان یـا معلوالن یـا...( طراحی شـده اسـت و نه 
بـرای عمـوم افـراد. نیچ مارکتینـگ درواقع اسـتراتژی 
فـروش ایـن محصـول خـاص و ویـژه اسـت! نکتـه 
جالـب در ایـن اسـتراتژی این اسـت که مشـتری های 
بالقـوه شـما تنهـا جایـی کـه می توانند محصول شـما 
را پیـدا کننـد در جسـتجوهای اینترنتـی اسـت. چون 
بعیـد اسـت مثـًا روی تبلیغـات اتوبـوس یـا بیلبـورد 
خیابانـی، تبلیـغ چنیـن محصـول ویـژه ای را ببیننـد 
و ایـن جاسـت کـه اهمیـت آگاهی داشـتن از فضـای 
مجـازی و نحـوه به کارگیـری اینترنـت در کسـب وکار 
نمایـان می شـود. بـه ایـن ترتیب که وب سـایت شـما 
براسـاس کلمـات کلیدی خیلـی خاص و غیـر رقابتی 
بـا هزینـه بسـیار انـدک یـا حتی صفـر، بهتریـن رتبه 
را خواهـد داشـت و مخاطبـان بالقـوه شـما کـه آماده 
خرج کـردن بـرای خریـد این محصول خاص هسـتند، 
بـه سـرعت شـما را پیـدا خواهنـد کـرد و فـوراً خرید 
انجـام خواهنـد داد. شـاید بتـوان گفـت در محصوالت 
خیلـی ویـژه و خـاص، ممکـن اسـت رقبای شـما هم 
انـدک و انگشت شـمار باشـند و لـذا شـما بـا کمترین 
هزینـه می توانیـد تبلیغات انجـام دهیـد و در باالترین 

مـکان نتایج جسـتجو قـرار بگیرید.
ایـن فعال حـوزه تجارت الکترونیـک، در ادامه عنوان 
می کنـد: سـال ها قبـل کتابـی منتشـر کـردم به نـام 

رمـز و رازهـای کسـب درآمـد نامحـدود از اینترنـت که 
محتـوای آن بـه موضـوع نیـچ مارکتینـگ مرتبـط بود. 
بـه این معنـا که در کتـاب توصیه هایـی ارائه شـده بود 
کـه چطور بـا پیاده سـازی ایـن اسـتراتژی در بازاریابی، 
بـه موفقیـت خواهیم رسـید. امـا در آن زمـان خیلی ها 
فکـر می کردنـد در ایـن کتـاب اسـراری نهفتـه اسـت 
کـه با اجـرای آن هـا یک شـبه از طریق اینترنـت پولدار 
می شـوند. خاصـه کتـاب من خیلی مـورد توجـه قرار 

گرفـت تـا اینکـه خواننـدگان آن متوجه شـدند که این 
کتـاب نه تنهـا آن هـا را یک شـبه ثروتمنـد نمی کنـد، 
بلکـه بایـد کلی زمـان و انـرژی و حتی هزینـه کنند تا 
بتواننـد توصیه هـای کتـاب را اجرایـی کننـد و بعد هم 
کلـی وقـت منتظـر بماننـد تـا مشـتری ها بـرای خرید 
بـه آن هـا مراجعـه کننـد. پس به یاد داشـته باشـیم که 
نیـچ مارکتینـگ یـک اسـتراتژی بـرای فـروش و ارائـه 
محصـوالت ویژه اسـت نه ثروتمندشـدن در یک شـب!

معاون اول رئیس جمهور:

هنوز در ابتدای مسیر صنعتی شدن هستیم
مدیرکل راه وشهرسازی استان زنجان:

سرمایه گذار شهرک صنایع دستی نور
 به تعهدات خود عمل نکرده است

خبر

ماده ۴۴ قانون بیمه شخص ثالث
 چه می گوید؟  

اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران استفاده می شود 

مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان زنجـان گفت: 
سـرمایه گذار شـهرک صنایع دسـتی نور زنگان به 

تعهـدات خـود عمل نکرده اسـت.
کلیـم ا... وثوقی در جلسـه شـورای برنامه ریزی 
اینکـه  بیـان  بـا  زنجـان  اسـتان  توسـعه  و 
سـرمایه گذار شـهرک صنایع دسـتی بـه تعهـدات 
خـود عمـل نکـرده و پیشـنهاد داریـم زمیـن آن 
بـرای سـرمایه گذاری جدیـد بـه راه وشهرسـازی 
برگردانده شـود و سـرمایه گذار بیمارستان پرستو 
بـه وسـعت 2 هکتـار نیـز پـول زمیـن را پرداخت 

نکـرده و پـروژه باتکلیـف اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه 
منابع اسـتاندار زنجان نیز در این جلسـه با تأکید 
بـه اتخاذ سیاسـت های تشـویقی و تنبیهـی برای 
عملکـرد پژوهشـی دسـتگاه ها، گفت: دسـتگاه ها 
باید نسـبت به حوزه پژوهش حساسـیت بیشتری 

به خـرج دهند.
وظیفـه  کـرد:  اظهـار  نیک سرشـت،  فرامـرز 
کارگـروه تخصصـی آپفـن، درگیر کـردن مدیران 
دسـتگاه های اجرایـی و ایجـاد دغدغـه در حـوزه 

پژوهشـی اسـت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع 
اسـتاندار زنجـان با اشـاره بـه اینکـه تمرکزگرایی 
اعتبـارات پژوهشـی در شـورای برنامه ریـزی بـا 
موضـع انفعالی مدیران مواجه خواهد شـد، عنوان 
کـرد: بایـد از ابزارهـای تشـویقی و تنبیهـی بهره 

گرفـت و اعتبـارات دسـتگاه هایی کـه عملکـرد 
مناسـبی در حـوزه پژوهـش نداشـته باشـند بـه 

دسـتگاه های فعـال تعلـق گیرد.
در ادامـه ایـن جلسـه، معـاون هماهنگـی امور 
عمرانـی اسـتاندار زنجـان نیـز تصریح کـرد: 550 
میلیـون تومـان رقم ناچیـزی برای اسـتان زنجان 
اعتبـارات  تجمیـع  و  اسـت  پژوهـش  حـوزه  در 
پژوهشـی و تمرکزگرایـی به جـای پرداخت مبالغ 

ناچیـز بـه هر دسـتگاه مناسـب تر اسـت.
احـداث  پـروژه  مـورد  در  سـلطانی  مهـرداد 
بیمارسـتان پرسـتو نیـز خاطرنشـان کـرد: ایـن 
زمیـن مدت طوالنی اسـت کـه به حال خـود رها 
شـده و حتـی نماینده ای بـرای برقـراری ارتباط و 
تعییـن تکلیف ندارد و بهتر اسـت به سـرمایه گذار 

دیگـری واگذار شـود.
در ایـن جلسـه موضـوع لغـو مصوبـه شـهرک 
تخصصـی صنایع دسـتی و توریسـتی بنـام نـور 
زنـگان و بیمارسـتان پرسـتو مطـرح شـد و اعضا 
خواسـتار لغـو مصوبه اما حفظ کاربری آن شـدند.

پرویـز قزلبـاش، رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
زنجـان نیـز در ایـن جلسـه خواسـتار مهلـت 6 
ماهه برای تعیین تکلیف بیمارسـتان پرسـتو شـد 
و گفـت: ایـن پـروژه در حـال حاضـر 20 درصـد 
پیشـرفت فیزیکـی دارد و اگـر ایـن بیمارسـتان 
تخصصـی در بخـش زنـان و زایمان منتفی شـود 

حـوزه درمـان اسـتان زنجـان متضـرر می شـود.

معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیان ایـن که هنوز 
در ابتـدای مسـیر صنعتی شـدن قـرار داریـم، گفت: 
را  تـورم  و  اقتصـاد شـکل گرفـت  اشـتغال زایی در 
کاهـش دادیـم و در 5 سـال اخیـر بـه طور متوسـط 
سـال 500 هـزار شـغل ایجـاد شـد و سـال گذشـته 

۸00 هـزار شـغل ایجاد شـد.
به گـزارش اقتصادایـران، اسـحاق جهانگیـری در 
همایـش روز ملـی صنعـت و معـدن کـه در سـالن 
اجاس سـران در تهران برگزار شـد، گفت: همیشـه 
بـه صنعـت و معـدن کشـور بـه عنـوان نقطـه اتـکا 
توسـعه ایـران فکـر می کـردم و فکر می کنـم و امروز 
فکـر می کنم همچنـان ایران آینده ایران پیشـرفته و 
رو بـه توسـعه و ایرانـی که هر کدام از مـا در رویاهای 
خودمـان داریـم که یک ایـران پیشـرفته و تاثیرگذار 
و مسـتقل در سـطح بین المللـی داشـته باشـیم، بار 
اصلـی ایـن آرزو و رؤیـا بـر دوش فعـاالن اقتصادی و 

خصوصـاً فعـاالن بخـش و معدن اسـت.
وی افـزود: اگـر چـه گفتـه می شـود کـه بخـش 
بیشـتری  سـهم  صنعتـی  کشـورهای  در  خدمـات 
نسـبت به بخش صنعـت و معـدن در تولید ناخالص 
داخلـی دارد و شـاید بیـش از 70 درصـد باشـد، امـا 
بایـد بگویـم کـه آن خدماتـی کـه گفتـه می شـود 
سـهم آن باالسـت آن خدماتـی اسـت کـه متکی به 

واحدهـای تولیدی اسـت. 
معـاون اول رئیـس جمهـور اظهـار داشـت: مـا 
هنـوز در ابتـدای مسـیر صنعتـی شـدن هسـتیم، 
دولـت و صنعـت گـران و فعـاالن بنگاه هـا نقش ها و 
رسـالت هایی دارنـد و دولـت باید به وظیفـه خودش 

دقیق عمـل کند. 

دو سـه  یازدهـم  دولـت  در  داشـت:  اظهـار  وی 
مسـاله را در دسـتور کار قـرار دادیـم و گفتیـم کـه 
فعـاالن  بـرای  بین المللـی  فضـای  بتوانیـم  بایـد 
اقتصـادی را یـک فضـای پیـش برنـده کنیـم و تیم 
خودمـان بـرای تحقـق این مسـاله تجهیـز کردیم و 
سیاسـت های پولـی و بانکـی دولـت بایـد در فضـای 
اقتصادی آرامـش زا باشـد و بـه دنبال ایـن بودیم که 
یـک ثبات بـر فضای اقتصادی کشـور حاکـم کنیم. 

جهانگیـری بیـان داشـت: به فضل الهـی توفیقات 
خوبـی به دسـت آمد و در سیاسـت خارجـی باالخره 
بـه برجـام رسـیدیم و ایـران توانسـت در مذاکـره 
نفس گیـر 1۸ ماهـه دولـت یازدهـم بـه یـک توافـق 
برسـد و همـه قبـول کنند که بـر مبنای ایـن توافق 

با هـم کار کنیم. 
وی افـزود: اشـتغال زایـی در اقتصاد شـکل گرفت 
و تـورم را کاهـش دادیـم و در 5 سـال اخیـر به طور 
متوسـط سـال 500 هـزار شـغل ایجاد شـد و سـال 

گذشـته ۸00 هزار شـغل ایجاد شد. 
معـاون اول رئیـس جمهور بیان داشـت: در زمانی 
کـه یـک شـوک اقتصـادی ایجـاد می شـود و درآمد 
مـردم به شـدت کاهش می یابـد، یـک دوره طوالنی 
بایـد طـی شـود کـه درآمـد مـردم و قـدرت خریـد 
مـردم بـه قبـل از شـوک اقتصـادی برگردد، شـوک 
اقتصـادی که در سـال ۸4 تا 92 صـورت گرفته بود، 

بـه شـدت قـدرت خرید مـردم را کاهـش داده بود. 
وی افـزود: از سـال گذشـته در دولـت دوازدهـم 
بـا یـک فضـای جدیـد در فضـای بین المللـی مواجه 
شـدیم و بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا 

بـا فضای جدیـد مواجه شـدیم.

مـاده 44 قانـون بیمه شـخص ثالث تاکیـد دارد که ارائه بار یا مسـافر 
بـه دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی فاقـد بیمه نامه شـخص 

ثالـث معتبر ممنوع اسـت.
به گـزارش ایِبنا، براسـاس ماده 44 قانون بیمه شـخص ثالث دادن بار 
یـا مسـافر یا ارائـه هرگونه خدمـات به دارندگان وسـایل نقلیـه موتوری 
زمینـی فاقـد بیمـه نامـه شـخص ثالـث معتبـر، از سـوی شـرکت ها و 
م ؤسسـات حمـل و نقـل بـار و مسـافر درون شـهری و بـرون شـهری 

ممنوع اسـت.
برعهـده  مـاده  ایـن  اجـرای  حسـن  بـر  نظـارت  اسـاس  برایـن 
وزارتخانه های کشـور و راه وشهرسـازی اسـت تا حسـب مورد، شرکت ها 
و مؤسسـات متخلـف را بـه مراجـع مذکـور در تبصـره )1( مـاده )۳1( 

قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی معرفـی کننـد.

رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
زنجـان گفـت: در اوراق تسـویه خزانـه، امـکان 
جدیـدی فراهـم شـده تا شـرکت ها و اشـخاصی 
که از دولت طلبکار هسـتند را به میزان بیشـتری 
زیر پوشـش قرار دهیم. به گزارش ایسـنا، شـهرام 
برنامه ریـزی  شـورای  جلسـه  در  طهماسـبی 
دسـتگاه های  کـرد:  اظهـار  اسـتان  توسـعه  و 
اجرایـی می تواننـد از محـل تهاتـر بدهـی خـود 
را بـه پیمانـکاران پرداخـت کننـد و در سـال 97 
اوراق تسـویه خزانـه پایـدار شـده و توسـعه پیـدا 
بـر  کـرده اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: عـاوه 
مباحـث قبلـی اوراق تسـویه خزانـه، بانک هـا نیز 

بـه آن اضافـه و امـکان جدیـدی فراهـم شـده 
تـا شـرکت ها و اشـخاصی کـه از دولـت طلبـکار 
هسـتند را بـه میـزان بیشـتری زیر پوشـش قرار 
دهیـم. رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان زنجـان ادامـه داد: سـال گذشـته 5 هـزار 
میلیارد تومان منابع داشـتیم که توانسـتیم ۳7.5 
میلیـارد تومـان آن را جـذب کنیم کـه امیدواریم 
امسـال این مبالـغ افزایـش یابد. این مسـئول در 
مـورد کارگـروه تخصصـی آپفن در حوزه مسـائل 
پژوهشـی دسـتگاه های اجرایی، تصریح کرد: این 
کارگـروه توانسـته رونـد توسـعه اسـتان را هموار 
کنـد و موانـع را از پیش رو بـردارد، اما می توانیم با 

رویکـردی متفاوت از گذشـته برای بهره وری بهتر 
از اعتبارات پژوهشـی دسـتگاه ها اسـتفاده کنیم.

طهماسـبی بـا اشـاره به اینکـه یـک درصد از 
اعتبـارات هزینـه ای دسـتگاه ها بـه غیـر از فصـل 
دارد،  اختصـاص  پژوهـش  بـه حـوزه  و 6  یـک 
خاطرنشـان کـرد: بهتـر اسـت ایـن اعتبـارات در 
اختیـار شـورای برنامه ریزی و توسـعه قـرار گیرد 
و از ایـن شـورا هدایـت شـود. وی یادآور شـد: در 
بعضی از دسـتگاه ها اعتبارات پژوهشـی به نتیجه 
الزم منتـج نمی شـود و از طرفی عاوه بر مشـکل 
در جـذب اعتبـارات، سـاز و کارهـای الزم بـرای 
پیشـبرد موضوعـات تحقیقاتـی هم وجـود ندارد.

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای
تاریخ انتشار:97/4/11 نوبت دوم سطوح سقف کاذب

شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب و فاضالب شهری زنجان
 در نظر دارد در اجرای مصوبات هیئت مدیره، تهیه مصالح و اجرای سطوح سقف کاذب پروژه باران را 

از طریق مناقصه به پیمانکاران و مجریان واجد صالحیت واگذار نماید.
 عالقه مندان به حضور در مناقصه می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 14 و ظرف مدت حداکثر یک هفته از تاریخ درج این آگهی 
برای ارائه درخواست، بازدید از پروژه و خرید اسناد مناقصه به دفتر تعاونی واقع در زنجان- بلوار 22 بهمن- جنب مجتمع فجر- پروژه باران 

مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33451249-024 تماس حاصل فرمایند.
 تعاونی در مسیر صرفه و صالح اعضای خود در پذیرش یا رد پیشنهادات واصله و انتخاب پیمانکار جزء مختار بوده 

و هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
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