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معدني

بازاريابي؛ هزينه يا سرمايهگذاري؟!

دبير انجمن سنگ آهن ايران، معارض نداشتن محدوده ها و معادن آزادسازی شده را مهمترين نکته و نقطه قوت اين طرح برشمرد 
که توسعه کمی و کيفی، افزايش سرمايه گذاری و ارتقای بهره وری در معادن از آن انتظار می رود.             ...ادامه صفحه 2

آزاد  هاي  محدوده  نداشتن  معارض 
شده معدني، نقطه قوت طرح وزارت 

صمت است

تعادلي در  بي  براي اصالح  موثر  گام 
زنجيره فوالد

معدن  و  محدوده  هزار   6 آزادسازي 
انجام   / کشور  استان   31 در  غيرفعال 
واگذاري بصورت کامال الکترونيکي طي 

فرآيند 2 مرحله اي

عام  سهامي  »شرکتهاي  از  استفاده 
احياي  در  سرمايهگذاري  براي  پروژه« 
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

سر طرح است و با توجه به شناختی که همه 
معدنی ها از ایشان دارند و با توجه به شناخت 
وی از فرآیندهای معدنی و شناخته شدن به 
عنوان کارشناسی خبره، مزیت بزرگی برای 

اجرای این طرح است.
عسگرزاده تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی 
معادن، افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره 
دفاعی  قابل  و  مهم  اقدامات  جمله  از  وری، 

است که از اجرای این طرح انتظار می رود.
از  کشاورز  آقای  که  همین  کرد:   تاکید  وی 
و  ها  محدوده  این  در  معارض  هرگونه  نبود 
معادن خبر داد، مهمترین نکته طرح بود، زیرا 
همواره یکی از مشکالت در بحث اجرا، رفتن 
به سمت محدوده هایی است که در آن فردی 
جایگزین فرد دیگری می شود، غافل از اینکه 
شاید معارض محلی یا دولتی دارد و همین 

مساله می تواند کار را دشوار سازد.

* لزوم توجه به اکتشافات پايه و اساسی
درخصوص  ایران  آهن  سنگ  انجمن  دبیر 
تاثیر این آزادسازی ها بر ذخایر معدنی به ویژه 
سنگ آهن، گفت: مطرح کردن موضوع میزان 
یافتن ذخایر در حوزه  پایان  زمان  و  ذخیره 
سنگ آهن، کارشناسی نیست، زیرا بسته به 
نوع فناوری مورد استفاده، میزان عیاری که 

با خبرنگار  وگو  امروز در گفت  »سعید عسگرزاده« 
اقدام  درخصوص  معدن24  تحلیلی  خبری-  سایت 
محدوده های  و  معاون  آزادسازی  در  صمت  وزارت 
حبس شده، افزود: هیچ کس با کلیت این موضوع 
مشکلی ندارد و قطعا هر اقدامی در راستای تسهیل 

در بهره برداری از معادن مفید خواهد بود.

به گفته این مقام صنفی، باید پذیرفت اثرگذاری این 
اقدام به شدت متاثر از نوع اجرای آن است، یعنی از 
آنجایی که هنوز نوع اجرا مشخص نشده نمی توان 

قضاوتی در مورد آن انجام داد.
آقای  حضور  اما  مثبت  نکته  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشاورز سرپرست معاونت امور معدنی وزارتخانه باال 

می توان استحصال کرد، همچینن بسته به عمقی که 
می توان کار کرد و بسیاری دیگر از مولفه ها، ذخایر 

می تواند قابل گسترش باشد.
با فناوری  وی بیان داشت: شاید تا چند سال دیگر 
می  ریخته  دور  که  هایی  باطله  همین  جدید،  های 
شوند قابل بازیافت شوند و کارشناسی تر این است 
که بگوییم »باید در راستای توسعه صنایع تا جایی 
که امکان دارد اقدام کنیم تا اگر به هر دلیل شرایط 
برایمان فراهم نشد، بتوان زمان بیشتری خرید تا در 
تکنولوژی و اصالح قیمت ها پیشرفت داشته باشیم«.

از اکتشاف می  عسگرزاده یادآور شد: وقتی صحبت 
پایه و کلی  اکتشافات  کنیم، در حقیقت منظورمان 
است که توسط سازمان زمین شناسی برای آن برنامه 

ریزی می شود.
وی تصریح کرد: این مهم با افزایش بودجه سازمان 
آنقدر در زمینه  و  افتاد  اتفاق خواهد  زمین شناسی 
اکتشافات عقب هستیم که باید جهشی در این حوزه 
اتفاق بیفتد یا قادر به جلب مشارکت خارجی شویم یا 
بودجه و اختیاراتی به سازمان زمین شناسی داده شود 

تا کار اکتشافی پایه انجام دهد.
این مقام صنفی معتقد است: حتی اگر در محدوده 
قابل  تاثیر  شود،  عمل  مذکور خوب  آزاد شده  های 
توجهی بر اکتشافات نخواهد داشت، بلکه در این حوزه 
باید در زمینه اکتشافات پایه و کلی اقدامات اساسی 

انجام گیرد.

 گام موثر برای اصالح بی تعادلی 
در زنجیره فوالد

حل و فصل مشکالت در زنجيره فوالد به عزم 
همه نياز دارد. بخش خصوصی، نيمه خصوصی و 

دولتی، همه در زنجيره فوالد حضور دارند.

به گزارش می متالز، با عرضه ارزان نهاده های تولید 
در زنجیره فوالد، به طور طبیعی رضایت بخش پایین 
دستی تامین شده و منافع کمتری به بخش باالدستی 
می رسد. معادن به طور مشخص از بی تعادلی قیمت ها 
در زنجیره تامین فوالد متضرر می شوند. در چندماه 
گذشته این موضوع مورد بحث و بررسی فعاالن بخش 
خصوصی و شرکت های دولتی قرار گرفت و دو گام 

کوچک در این زمینه برداشته شد.
گام نخست، عرضه محدود نهاده ها در بورس کاالست. 
انجام شده قرار شد کل محصوالت  براساس توافق 
زنجیره از مسیر بورس کاال کشف قیمت شده و به 
فروش برسد. مقاومت ها در این باره در نهایت به عرضه 
محدود نهاده های تولید در بورس کاال و کشف قیمت 

انجامید. در بازار های جهانی نسبت قیمت کنستانتره به 
شمش فوالد و اسلب تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. 
فوالد  به شمش  کنستانتره  ارزش  نسبت  ایران  در  اما 
خوزستان ۱۶ درصد است. در بورس کاال با عرضه محدود 
کنستانتره سنگ آهن این نسبت به 2۰ درصد رسیده 
است. نکته قابل توجه اینکه کمتر از ۵ درصد از مصرف 
کل زنجیره فوالد در بورس کاال عرضه شده که رقم قابل 
از نهاده تولید همچنان  توجهی نیست و سهم باالیی 
نسبت  با  و  بندی  سهمیه  نظام  با  دستوری،  طور  به 
۱۶ درصدی قیمت به خریداران تحویل داده می شود؛ 
بنابراین کفه در زنجیره فوالد هم چنان به نفع خریداران 
نهاده سنگینی می کند. با مقاومت زیاد هم چنان این بی 
افزایش نسبت  تعادلی در زنجیره وجود دارد. ظرفیت 
قیمت کنستانتره در بورس کاال تا 2۳ درصد وجود دارد با 

این حال هم چنان تا نرخ جهانی فاصله داریم.
قیمت اصلی نهاده سنگ آهن، قیمت صادراتی ماده معدنی 
با کسر هزینه های حمل دریایی و زمینی است. محاسبات 
نشان داد در زمانی که قیمت پایه در ایران یک میلیون و 
4۰۰ هزار تومان بود، صادرکننده می توانست سنگ آهن 
را در بازار جهانی با قیمت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان 
بفروشد. باوجود تغییر قیمت در بورس کاال، این اختالف 
هم چنان زیاد است و نظام غیررقابتی سهمیه بندی، 

مانع اصلی در واقعی سازی قیمت هاست. صنایع فوالد 
از صنایع استراتژیک کشور است و بی تعادلی قیمتی در 
زنجیره فوالد، به آینده این صنعت صدمه می زند. تنها راه 
تضمین آینده این صنعت، دست برداشتن از نظام سهمیه 

بندی و قائل شدن به رقابت در بازار است.
و  فوالدی  و  معدنی  تشکل های  بین  توافق  دوم،  گام 
تشکیل شورای آهن و فوالد است. در این شورا بسیاری از 
نقاط اختالف مطرح و راه حل های آن از مسیر تشکل ها 
شورا  این  نشست های  نخستین  است.  شده  پیگیری 
با حضور معاونت شورای معدن و فوالد برگزار شده و 
گام های مثبتی برای بهبود وضعیت زنجیره برداشته شد، 
هرچند مقاومت ها سرعت اثربخشی اقدامات را کاهش 
داده است. حل و فصل مشکالت در زنجیره فوالد به 
عزم همه نیاز دارد. بخش خصوصی، نیمه خصوصی و 
دولتی، همه در زنجیره فوالد حضور دارند. این مساله 
لزوم توجه و پیگیری بیشتر وزارت صمت را ثابت می کند. 
خوشبختانه در ماه های گذشته وزیر صمت برای نخستین 
بار در سال های گذشته، بر مبنای منطق اقتصادی و نگاه 
واقع بینانه به مساله اصالح قیمت نهاده های سنگ آهن 
ورود کرده است. امیدواریم مسیر اصالحی که در پیش 

گرفتیم، با سرعت بیشتری پیموده شود.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال در 3۱ استان کشور
انجام واگذاری بصورت کامال الکترونیکی طی فرآیند 2 مرحله ای

محدوده های واگذار شده فاقد هر گونه معارض هستند

استفاده از »شرکت های سهامی عام پروژه« برای سرمایه گذاری در احیای معادن غیرفعال
عارضه یابی معادن کوچک مقیاس راکد با استفاده از شرکت های مشاوره ای

به  واگذاری معادن حبس شده از طريق مزايده 
افراد دارای صالحيت

قالب  در  را  معادن  و  ها  محدوده  این  داد:  ادامه  وی 
بسته های سرمایه گذاری برای مزایده عمومی در اختیار 

افراد دارای اهلیت و صالحیت قرار خواهیم داد.

انجام فرآيند واگذاری به صورت کامال الکترونيکی
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت گفت: فرآیند واگذاری کامال الکترونیکی و بدون 
حضور مراجعان و متقاضیان واگذاری در سطح کشور 
انجام می شود که این سیاست وزارت صمت در راستای 

سهولت انجام فرایندها و مزایده هاست.

محدوده های واگذار شده فاقد هر گونه معارض 
هستند

نیز  معادن  و  ها  محدوده  این  خصوص  در  کشاورز 
تصریح کرد: محدوده ها و معادنی که واگذار می شوند 
فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچگونه تعارض 
می باشند و برندگان به سهولت می توانند کار خود را در 

راستای فعالسازی به پیش ببرند.

انجام واگذاری طی فرايند دو مرحله ای در فاصله 
1۵ روزه

داد:  ادامه  این کار  انجام  فرآیندهای  وی در خصوص 
واگذاری طی دو فرایند در فاصله ۱۵ روزه انجام می 
شود که در هر مرحله اول شانزده استان دسته بندی 

شده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت، افزود: از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد گروه اول 
می توانند نسبت به مراجعه به سایت و ثبت نام اقدام 
کنند و در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا 2۷ خرداد نیز گروه 
دوم )۱۶ استان دیگر( می توانند این اقدام را انجام دهند.

کشاورز همچنین اضافه کرد: از حدود ۶ هزار معدن و 
محدوده ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه ، ۱22۶ فقره 
دارای  فقره  و 4۸۰  معدن  برداری  بهره  پروانه  دارای 

گواهی کشف است.
و  محدوده  آزادسازی ۶۰۰۰  طرح  آیین  است  گفتنی 
معدن غیر فعال کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و 
به صورت  استانی  سازمان های سمت  روسای  تجارت، 
ویدئو کنفرانسی و تشکل های بخش خصوصی برگزار شد.

صنايع  و  معادن  امور  معاونت  سرپرست 
معدنی وزارت صمت در آيين رونمايی از طرح 
آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غيرفعال 
فرايند  يک  طی  طرح  اين  اجرای  از  کشور 

دو مرحله ای خبر داد.

به گزارش شاتا، اسداهلل کشاورز در این مراسم که 
با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان این مطلب 
افزود: در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به 
سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری 
شده است و براساس فرامین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، معادن و محدوده های حبس شده ، غیر 

فعال و راکد شناسایی شد.

عامل  هيات  رييس  و  صمت  وزير  معاون 
ايميدرو در آيين رونمايی از طرح آزادسازی 
شش هزار محدوده و معدن غيرفعال کشور 
به  پروژه«  گفت: »شرکت های سهامی عام 
بسته های سرمايه گذاری برای احيای معادن 

غير فعال کمک می کنند.

به گزارش شاتا، وجیه اهلل جعفری با بیان این مطلب 
در این مراسم که با حضور وزیر صمت برگزار شد، 
افزود: طرح احیا معادن کوچک مقیاس به عنوان یکی 
از طرحهای اقتصاد مقاومتی مطرح است که مجری 
این طرح از طرف وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران می باشد
وی ادامه داد: در این راستا شناسایی معادن کوچک 
مقیاس غیرفعال و راه های فعال سازی آنها از طریق 

شرکت های مشاوره ای انجام گرفت.
رییس هیات عامل ایمیدرو، گفت: عارضه یابی های این 
معادن انجام شد و بسته های سرمایه گذاری برای احیاء 

برنامه ریزی گردید.
جعفری بیان کرد: این بسته ها امکان سرمایه گذاری 

را روی بسیاری از معادن غیر فعال )مشکل زیرساخت، 
ذخیره کم، عدم اکتشاف کامل( فراهم می کند.

وی اضافه کرد: مجموعه ای از معادن غیرفعال وجود 
دارد که باید جهت گیری برای سرمایه گذاری با امکان 

فعال سازی برای آنها فراهم گردد.
و  محدوده  آزادسازی ۶۰۰۰  طرح  آیین  است  گفتنی 
معدن غیر فعال کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و 
به صورت  استانی  سازمان های صمت  روسای  تجارت، 
ویدئو کنفرانسی و تشکل های بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان آیین، دستور 
و  معدن  هزار   ۶ واگذاری  عمومی  مزایده  برگزاری 
محدوده حبس شده را که بزرگترین مزایده کشور می 

باشد، صادر کرد.
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ضرورت تحول دیجیتال و هوشمند سازی در بخش صنایع معدنی
 پیگیری استقرار IOT در صنایع معدنی

و اقدامات موثری در این راستا انجام شد؛ 
بحث ریموت سنسینگ و موضوعات مختلف 
و  است  پیگیری  حال  در  زمینه  این  در 
بخش های فناوری محور با تاکید بر نوآوری 
در این حوزه در سازمان زمین شناسی در 
حال فعالیت هستند و امیدواریم بتوانیم با 
یک نگاه جدید و با استفاده از تکنولوژی های 
را  موثری  گام های  حوزه،  این  در  جدید 

برداریم.

مراحل استخراج نيازمند تکنولوژی های 
جديد

صحبت های  ادامه  در  صمت  وزیر  معاون 
خود، در خصوص استفاده از تکنولوژی های 
جدید در مرحله استخراج گفت: در مرحله 
باربری و  استخراج در زمینه های مختلف، 
حمل و نقل، سرویس دیسپچینگ و فرایند 
واگذاری نیازمند تحول و تغییر هستیم که 
خوشبختانه در فرایند واگذاری در سال های 
می توان  و  شد  انجام  خوبی  اقدامات  اخیر 
بصورت  فرایند  این  حاضر  حال  در  گفت 
حوزه  در  می شود؛  انجام  الکترونیک  کامال 
دیسپچینگ نیز در برخی از معادن بزرگ با 
استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی اقدامات 

خوبی انجام شده است.

حضور شرکت های دانش بنيان در حوزه 
معدن و صنايع معدنی

وی در ادامه به نیاز کشور و بخش فراوری 
حوزه معدنی به تکنولوژی اشاره کرد و بیان 
خوبی  کارهای  نیز  بخش  این  در  داشت: 
انجام شده است و شرکت های دانش بنیان 
در این حوزه حضور پیدا کرده اند که کاهش 
خام فروشی و افزایش تولید با ارزش افزوده 
باال را داشته باشیم و این جهت گیری در کل 

زنجیره در حال پیگیری است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بخش 
درخصوص  خود  صحبت های  از  دیگری 
انقالب صنعتی چهارم در صنایع فوالد تصریح 
آمادگی)ردینس لول(  سطح  بحث  کرد: 
معادن مورد بررسی قرار گرفت و برنامه ریزی 
و اقداماتی برای تحقق این موضوع انجام شد؛ 
در حوزه های محیط زیستی معادن و صنایع 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به افزايش 
رقابت در حوزه های مختلف اقتصادی، بر نياز بخش 
و  نوين  تکنولوژی های  به  معدنی  صنايع  و  معدن 
ضرورت تحول ديجيتال و هوشمند سازی در بخش 
صنايع معدنی تاکيد کرد و گفت: استقرار IOT در 
صنايع يکی از برنامه های مهم حوزه معاونت فناوری 

وزارت صمت در سال 1400 است.

به  گزارش شاتا، سعید زرندی در رویداد هوشمند سازی 
مهم  با  برگزار شد،  آنالین  به صورت  که  معدنی  صنایع 
خواندن تحول دیجیتال در حوزه معدن و صنایع معدنی 
گفت: تحول دیجیتال نیازمند یک نگاه جدید است چرا که 
در صورت عدم توجه به این موضوع در فرآیندها و مدل های 
کسب و کار، با شکست روبرو خواهیم شد. وی با اشاره به 
افزایش رقابت در حوزه های مختلف اقتصادی، بر نیاز بخش 
معدن و صنایع معدنی به تکنولوژی های خوب و جدید 
تاکید کرد و افزود: کشور ایران در حوزه معدن و صنایع 
معدنی دارای پتانسیل های خوب و در دنیا صاحب برند 
هستیم؛ امروز دهمین کشور بزرگ تولیدکننده در حوزه 
فوالد هستیم و ظرفیت تولید شمش کشور به 4۰ میلیون 
تن رسیده است و تحوالت بزرگی در بخش معدن و صنایع 
معدنی ما اتفاق افتاده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.

توسعه  به  منسجم  و  سيستماتيک  نگاه  ضرورت 
فناوری محور در حوزه معدن و صنايع معدنی

زرندی با تاکید بر ضرورت نگاه سیستماتیک و منسجم 
به توسعه فناوری محور در حوزه معدن و صنایع معدنی، 
و پیگیری آن در جهت گیری های وزارت صمت در بخش 
معدن، تصریح کرد: اولین مرحله و آغاز زنجیره کار معدن 
مربوط به بخش اکتشافات است و وزارت صمت با محوریت 
سازمان زمین شناسی و ایمیدرو موضوعات مختلف این 

بخش را پیگیری می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: موضوع توسعه ژئوفیزیک هوایی 
به عنوان یک جهت گیری جدی در دو سال گذشته مطرح 

معدنی با کمک تکنولوژی های نو اقدامات خوبی را در 
چند معدن بزرگ انجام دادیم.

تزريق فناوری در حوزه معدن و صنايع معدنی
بر اساس توضیحات زرندی، وزارت صمت چند موضوع 
را در قالب پروژه های مختلف در دستور کار قرار داده 
است که رسوخ فناوری در حوزه معدن و صنایع معدنی 
و تزریق فناوری و شرکت های دانش بنیان به فرآیند 
تولید یکی از آن هاست و در همین زمینه، با مسئولیت 
راه اندازی شده  نوآوری  و مرکز  ایمیدرو شتاب دهنده 

است.
نظارت استخراج با استفاده از تکنولوژی ماهواره موضوعی 
دیگری بود که زرندی در این رویداد به آن اشاره کرد 
و گفت: در سال گذشته بحث استفاده از پهپاد انجام 
شد و در سال جاری تمرکز بر روی افزایش دقت و 
کاهش هزینه هاست که در این زمینه تفاهم نامه ای را با 

سازمان های مربوطه انجام داده ایم.

در   IOT استقرار  برای  صمت  وزارت  پيگيری 
صنايع معدنی

زرندی پیگیری ویژه وزارت صمت از IOT را از دیگر 
اقدامات وزارت صمت در حوزه توسعه تکنولوژی در 
بخش معدن و صنایع معدنی نام برد و بیان داشت: 
نقشه راه استقرار IOT در صنایع را سال گذشته کار 
کردیم و یکی از برنامه های مهم حوزه معاونت فناوری 

وزارت صمت در سال ۱4۰۰ است.
اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
معدن و صنایع معدنی در ایران ظرفیت رشد چندین 
برابری را داراست افزود: با استفاده و تغییر تکنولوژی و 
تجهیزات و ماشین آالت معدنی، تا سه برابر وضعیت 
فعلی پتانسیل استخراج داریم و با یک برنامه ریزی دقیق 
و کارشناسی پنج تا ۱۰ ساله برای صادرات و همچنین 
فراوری و استحصال مواد با ارزش افزوده باال می توانیم 
رشد چشمگیری را در بخش صادرات شاهد باشیم و 
تمامی این موارد به معنای وجود فرصت خوب برای 

شرکت های دانش بنیان است.
وی در پایان یکی از مشوق های در نظر گرفته شده 
و  معدنی  صنایع  و  معادن  کردن  رقابت پذیر  برای 
صورت  در  مالی  معافیت های  آن ها،  کردن  بهره ورتر 
اقدامات مناسب در حوزه بهره وری و محیط زیست با 
کمک فناوری های نوین اعالم کرد و نسبت به استفاده 
هر چه بیشتر از تکنولوژی های جدید در این حوزه ابراز 

امیدواری کرد.
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است  این  قابل توجه  نکته  است.  دریافتی  موادغذایی 
که نباید به دنبال اختصاص پول باقی مانده به بازاریابی 
باشید، بلکه باید بودجه اختصاصی برای سرمایه گذاری 
در بازاریابی درنظر بگیرید. استفاده از منابع باقی مانده 
به منزله عقب رفت در مسیر بازاریابی است. از طرف 
به  بودجه سال گذشته  به شکل  بودجه  تعیین  دیگر 
عالوه درصد تورم تحلیل اشتباهی است. باید آنچه سال 
شود،  تحلیل  دقیق  به صورت  گرفته  گذشته صورت 
نقاط مثبت و منفی برنامه استخراج و برای سال آینده 
تصمیم گیری شود. درواقع به دنبال پاسخ به این سوال 
هستیم که »چگونه می توان سرمایه گذاری موثرتری 

داشت؟«
بسیاری از کسب وکارهای کوچک در این مسیر به نقطه 
شکست می رسند، چراکه برای برنامه بازاریابی خود به 
اندازه کافی بودجه اختصاص نمی دهند و از طرف دیگر 
به کار  مسیرهایی  در  را  شده  داده  اختصاص  بودجه 
می برند که تاثیر چندانی ندارد. بهتر است یک میلیون 
تومان هزینه کنید و پنج میلیون تومان بازدهی داشته 
اینکه 2۰۰ هزار تومان هزینه کنید و هیچ  تا  باشید 
نتیجه ای برای شما نداشته باشد. در تعیین بودجه الزم 
برای حرکت به سمت بازاریابی خوب باید به موارد زیر 
توجه کرد تا بودجه درنظر گرفته شده فقط به عددی 

در ستون هزینه ها تبدیل نشود. این موارد عبارتند از:
* اندازه بازار هدف: میزان بودجه برای بازار بین المللی، 

ملی، منطقه ای یا محلی بسیار متفاوت است.
* ابزار مورد استفاده در بازاریابی: تبلیغات تلویزیونی، 

رادیویی، چاپی، کمپین ها و... یا موارد ترکیبی.
هدف  مشتریان  به  دسترسی  هرچه  تکرار:  میزان   *
کمتر و پیچیدگی محصول شما بیشتر باشد، نیاز به 

تکرار بیشتر خواهد بود.
* هویت: ممکن است محصول یا خدمت شما هویتی 
تازه در بازار باشد یا هویتی شناخته شده که هریک نیاز 

به بودجه ای متفاوت دارد.
رقبای  که  هستید  بازاری  در  اگر  رقابت:  شدت   *
باید  است،  باال  رقابت  شدت  و  دارند  حضور  زیادی 
بودجه بیشتری برای کمپین های بازاریابی خود در نظر 
بگیرید. درمقابل ممکن است در بازاری کامال متمرکز 
این صورت  در  باشید،  داشته  حضور  اندک  رقبای  با 

بودجه بندی شما متفاوت خواهد بود.
بازار: برخی کسب وکارها و برندها  * زمان حضور در 
ساله  ده  حتی  یا  چندساله  پیشینه ای  است  ممکن 
است  ممکن  کسب وکارهایی  چنین  باشند.  داشته 
بودجه کمتری به کمپین های بازاریابی خود اختصاص 

دهند؛ چراکه بسیاری از مردم آنها را می شناسند 
و نیازی به معرفی خود ندارند و فقط محصول یا 
خدمت معرفی می شود و با توجه به تجارب گذشته 
چگونه  و  کجا  را  خود  بودجه  که  می دانند  کامال 
باید  نوپا  مقابل، کسب وکارهای  استفاده کنند. در 
از سایرین  بیشتر  بازاریابی خود  برای کمپین های 
خرج کنند که البته خود می تواند به مشکل بزرگی 

برای آنها تبدیل شود.
یا  محصول  معرفی  جدید:  خدمت  یا  محصول   *
بودجه  شک  بدون  کسب وکار  در  جدید  خدمت 
برنامه ریزی هایی  چنین  در  دارد.  الزم  بیشتری 
جدیدی  مصرف کنندگان  که  هستیم  آن  به دنبال 
یا  از محصول  یا مشتریان کنونی،  را جذب کنیم 
یا  محصول  اگر  کنند.  استفاده  هم  خدمت جدید 
با  یا  برند به صورت همزمان  از دو  خدمت مشابه 
بازاریابی  فاصله زمانی کم معرفی شوند، معادالت 
بازهم می تواند دستخوش تغییراتی شود، چه بسا 

تغییرات بسیار بزرگ.
* اهداف رشد: به هر میزان هدف شما از برنامه های 
اجرایی بزرگ تر باشد، بودجه الزم برای تحقق آنها 

نیز باید عدد بزرگ تری باشد.

یکی از مشکالت بزرگ همراه با کسب وکارهای نوپا 
نمی توانند  اطالعات  کمبود  به دلیل  که  است  این 
بودجه بندی و برنامه های سال )سال های( گذشته 
در  بودجه  است  ممکن  و  کنند  تحلیل  را  خود 
ندارد.  تاثیر مناسبی  استفاده شود که  بخش هایی 
و  برنامه ها  تدوین  از  پیش  بازار  تحلیل   البته 
باشد.  تاثیرگذار  بسیار  می تواند  بودجه بندی ها 
همچنین مدل های بازاریابی که در دنیای امروزی 
مورد استفاده قرار می گیرند به دنبال هزینه کمتر 
همراه با تاثیر بیشتر هستند؛ مواردی که می توانیم 
در کسب وکارهای خود اجرا کنیم. ولی به طور کلی 
باشید،  داشته  حضور  بازار  در  چندسال  شما  اگر 
می توانید از این تجربه در جهت بهبود هرچه بهتر 
تجربه  این  کنید.  استفاده  خود  آینده  برنامه های 
تاثیر  می تواند  بازاریابی  نوین  روش های  کنار  در 
داشته  نظر  در  انتها  در  باشد.  داشته  چشمگیری 
باشید که حتی در زمان های بد اقتصادی هم نباید 
بازاریابی و فروش  بازاریابی قطع شود. این  بودجه 
است که جریان نقدی کسب وکار را تامین می کند. 
بگیرید؛  اجاره بها در نظر  را مانند  بازاریابی  بودجه 

موردی که باید هر ماه پرداخت شود.

پوريا روانستان

که  دارد  وجود  زمان هایی  کسب وکارها  تمام  در 
ممکن  برخی  در  می گیرد.  شکل  مالی  مشکالت 
است این مشکالت بسیار بزرگ تر از سایرین باشد. 
با فرض اینکه محصول یا خدمتی که کسب وکار ما 
ارائه می کند هیچ مشکلی نداشته باشد و نیازی از 
مردم را برطرف کند، وجود مشکالت مالی می تواند 
خدمت  یا  محصول  این  نادرست  بازاریابی  نتیجه 
مواردی(  )یا  موردی  در  است  ممکن  یعنی  باشد. 
از آنچه باید برای بازاریابی محصول یا خدمت انجام 
شود، خطایی رخ داده یا به طور کلی نادیده گرفته 
شده باشد. به عنوان مثال، محصول مرتبط با رده 
شود،  عرضه  آنها  دسترس  از  خارج  خاصی  سنی 
قیمت عرضه با ارزش قابل ارائه تفاوت چشم گیری 
جذب کننده  بسته بندی  طراحی  باشد،  داشته 
قرار  مشتریان  دید  در  تبلیغات  نباشد،  مشتری 
نگرفته باشد، خدمات پس از فروش مناسبی ارائه 
نشود و بسیاری موارد دیگر؛ حتی برخورد فروشنده 
برای  دسترسی  سهولت  یا  حضوری  خرید  هنگام 
خرید غیرحضوری، از مواردی است که در بازاریابی 

محصول یا خدمت باید مورد توجه قرار گیرد.
تمام خطاهایی که عنوان شد و بسیاری موارد دیگر 
باید در مسیر کسب وکار حل شوند. حل این مشکالت 
نیازمند هزینه است؛ هزینه پول، نیروی کار، انرژی 
و زمان. در این نقطه باید برنامه ای تدوین شود تا 
از »بازاریابی بد« به سمت »بازاریابی خوب« حرکت 
کنیم. بازاریابی بد زمانی رخ می دهد که بازده منفی 
از  کمتر  کسب وکار  دریافتی  یعنی  باشیم؛  داشته 
هزینه باشد و در مقابل بازاریابی خوب یعنی بازده 
مثبت. بنابراین می توان گفت که بازاریابی بد هزینه 
و بازاریابی خوب سرمایه گذاری است که تماما به 
کسب وکار و تصمیم های اتخاذشده مرتبط می شود.

سوالی که معموال برای تمام صاحبان کسب وکارها 
پیش می آید، این است که چه میزان بودجه باید 
در  چگونه  شود؟  گرفته  درنظر  بازاریابی  برای 
داشته  سرمایه گذاری  بلکه  نکنیم  هزینه  بازاریابی 
میزان  و  توانایی  به  سوال  این  به  پاسخ  باشیم؟ 
اشتیاق کسب وکار برای ورود و دریافت سهم از بازار 
وابسته است. درواقع مانند رابطه میان گرسنگی و 
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