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راه  از  نــوروز 
رسیـد، به همین 
یکسال  ســرعت 
دیــگر گذشت!

ــن  ــه اســت کــه در حــال نوشــتن ای ــاه فوری درســت نیمــه م
مطلــب هســتم تــا بــه موقــع در ابتــدای مــاه مــارچ بــه دســت 
مخاطبیــن محتــرم برســد، هــر ســال وقتــی بــه مــاه مــارچ که 
نــگاه مــی کنیــم بــه یــاد نــوروز و عیــد باســتانی مان هســتیم. 

ــوروز  ــتیم و ن ــران هس ــارج از ای ــا در خ ــه م ــود ک ــور بش ــاید تص ش
آنقدرهــا کــه بایــد برایمــان قابــل لمــس نیســت و شــاید هــم کمــی 
درســت بــه نظــر برســد، امــا حقیقــت این اســت که نــوروز، روز یســت 
نــو؛ روز....! روز همــان روشنیســت. پــس نــوروز، یعنــی تابــش آفتابــی 

تــازه در زندگــی و ســرزندگی نــو  بــه  نــوی انســان و جهــان اســت. 

در یک کام
 پیام نوروز این است؛ 

ساده باشیم!
همــه ســاله بخــت تــو پیــروز 
ــوروز  ــو ن ــه روزگار ت ــاد / هم ب

بــاد 
نوروز برشما مبارک 

پاینده و پیروز باشید 
محمد وحیدی راد
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اختصاصی شبکـــه  به  ــگاهی  نـ
کانادا و  ایران  بازرگانی  انجمــن 

CanadaIran. همانطوریکــه مطلع هســتید تارنمای اصلی انجمــن بــه آدرس
ca می باشــد. بــا هــدف توســعه ارتباطــات حرفــه ای میــان اعضــای محتــرم 
و شــکل گیــری کمیســیون های تخصصــی انجمــن بازرگانــی ایــران و کانــادا، 

پایــگاه خصوصــی شــبکه ارتباطــی میــان اعضــای خــود را ایجــاد نمود.
اگر شــما عضــو انجمن هســتید و هنــوز پروفایــل خود را در شــبکه اعضـــای 
CanadaIran. انـجمن تـکمیل نـکرده اید،  با مـراجـعه بــه تـارنمــــای

info و هماهنگــی بــا دفتــر تهــران می توانیــد نســبت بــه تکمیــل پروفایــل 
ــدام نمایید.  ــود اق خ

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ 
در کانادا و ایران

در روز سه شنبه ۱ فروردین ماه سال ۱4۰۲ که مصادف با 
۲۰ مارچ ۲۰۲3 میادی است سال ۱4۰۲ هجری شمسی 

تحویل خواهد شد.

لحظه تحویل سال ۱4۰۲ در ایران: روز ۱ فروردین ماه 
۱4۰۲ ساعت ۰۰ و 54 دقیقه و ۲6 ثانیه بامداد خواهد بود.

لحظه تحویل سال ۱4۰۲ در کانادا به وقت تورنتو: روز 
دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲3 در ساعت ۱۷ و ۲4 دقیقه و ۲6 

ثانیه خواهد بود.

لحظه تحویل سال ۱4۰۲ در کانادا به وقت 
مونترال: روز دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲3 در ساعت 

۱۷ و ۲4 دقیقه و ۲6 ثانیه خواهد بود.

لحظه تحویل سال ۱4۰۲ در کانادا به وقت ونکوور: 
روز دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲3 در ساعت ۱4 و ۲4 

دقیقه و ۲6 ثانیه خواهد بود.
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تمایز یا نابودی؟

تمایز یا نابودی؟
بیســت ســال پیــش ، وقتــی اولیــن بــار بــه چنیــن عنوانــی روی جلــد یکــی از کتــاب هــای 
ــراوت برخــوردم، ترســی عجیــب سراســر وجــودم را فراگرفــت.  معــروف مرحــوم جــک ت
بیزینــس مــن در بــازار کامــا ســنتی کاغذ ، کــه نــام فامیــل بــزرگان آن، کاغذچــی، کاغذی، 
کاغذیان،پاکــت چــی و امثاللهــم بــود ، دچــار چالــش هــای جــدی شــده بــود. حتــی نــام 
فامیلــی رقبــا، بــه تنهایــی ســبب تمایــز ایشــان نســبت بــه امثال مــن ) موســوی هــا و …( 

شــده بــود، چــه برســد بــه تجــارب، امکانــات  و ارتباطــات آنهــا در چنیــن بــازاری.

اما فقط یک جمله، روزنه ای از امید در من زنده کرده بود. 
It’s Not the Big That Eat the Small...It’s the Fast That Eat the Slow.
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مفهمومــش ایــن بــود: بــرای موفقیــت در 
رقابــت، ضرورتــا نیــاز بــه بزرگ تــر بــودن 

ــی. ــریعتر( باش ــر) س ــد فرزت ــت. بای نیس
ــد بدنبــال جــواب ایــن ســوال مهــم  حــاال بای

می گشــتم:
چگونــه مــی تونــم ســریعتر از رقبــا ) صرفنظــر 

از قدمــت و بزرگــی آنهــا ( حرکــت کنــم؟ 
جــواب را در همیــن کتــاب بــی نظیــر یافتــم. 
خیلــی مختصــر و مفیــد و در یــک کلمــه : بــا 

“ متمایز” بودن.
ــی؟ در  ــه چ ــی؟ در هم ــودن در چ ــز ب متمای
همــه بخــش هــا؟ جــواب : قطعــا خیــر ، چــون 

امکانــش خیلــی کمــه. 

اما فقط یک جمله، روزنه ای از امید در من زنده کرده بود. 
It’s Not the Big That Eat the Small...It’s the Fast That Eat the Slow.

پس در چی؟ در کجا؟ در کدام بخش؟
جواب: در  جاها، بخش ها و فرایندهایی که: 

ــتری  ــت بیش ــو، اهمی ــدف ت ــتریان ه ــر مش ۱- از نظ
ــد. دارن

۲- تــو خــودت و محصــوالت را در آنجــا بعنــوان یک راه 
حــل معرفــی کــرده ای ) برنــد و تصویــر ذهنــی خودت 

را بــر اون مبنــا ســاخته و معرفی کــرده ای(.
۳- در فرایندهایــی کــه بیشــترین تاثیــر را در رشــد )نه 
ــون  ــق قان ــد .) مطاب ــو دارن ــا بزرگــی( بیزینــس ت صرف

پارتــو یــا همــان اصــل هشــتاد بیســت(.

بســیار خــوب ، تــازه رســیدیم بــه اول داســتان. بــه 
ــودی.  ــا ناب ــز ی یــک دو راهــی خیلــی مهــم : تمای
شــما کدامــش را انتخــاب می کنــی؟ اگــر انتخابت 
دومیــه کــه از همیــن جــا بــا هــم خداحافظــی می 
ــی  ــامت. ول ــما را بس ــر و ش ــا را بخی ــم و م کنی
اگــر اولیــه ،  “ همســفری بــا شــما باعــث افتخــار 

بزرگیــه. “ پــس پیــش بســوی تمایــز.
اولــش مــی خواســتم ســه مــورد بــاال را بــا مثــال 
هــای واقعــی از بیزینــس خــودم شــرح دهــم دیدم 
کــه بــا ایــن کار داغ دل رقبــام را تــازه مــی کنــم. 
ــوی  ــش موس ــن جوری ــه؟!!! همی ــه کاری ــا چ اص
هــا مــورد غضــب هســتند …… پــس اســتثنائا از 

دیگــران مثــال میزنــم: 



۱- وقتــی یــک بانک، پیتــزا  دلیوری، رســتوران، 
کارخانــه تولیــد کننــده و امثاللهــم ، وعــده ارائــه  
ســریعتر خدمــات و محصــوالت خــود را  نســبت 
بــه رقبــای خــود مــی دهنــد و حتــی حاضرنــد 
جریمــه هــای ســنگین بابــت خلــف وعــده بــه 
ــن  ــی ای ــن یعن ــد، ای ــود بپردازن ــتریان خ مش
 Perceived Value شــرکت هــا بدرســتی متوجــه
) ارزش مــد نظــر محصــوالت خــود از نقطــه نظر 
ــدازه  ــه ان ــد. حتــی ب مشــتریان (هــدف شــده ان
ســر ســوزنی  بهتــر از رقبــا بــودن ســبب تمایــز 
و برتــری نســبت بــه رقبــا خواهــد شــد، بشــرط 
ــه  ــه گون ــه، ب ــتش باش ــای درس ــه در ج اینک
درســتی ) بــا تضمیــن و جریمــه خلــف وعــده( و 
در زمــان درســتی هــم ارائــه بشــه) بــا آمادگــی 

کامــل(.

حاال سواالت  من از شما همسفر عزیز :
ــتریان  ــه مش ــه ب ــی ک ــوالت و خدمات - محص
هــدف خودتــون ارائــه مــی دهیــد، در بهتریــن 
ــا  ــه ارزش ه ــراره چ ــن، ق ــای ممک ــت ه حال
ــد؟  ــرای مشــتری ایجــاد کنن ــی را ب ــا مزایای ی
از نظــر مشــتری کــدام یــک از فاکتورهــا 
ــت؟  ــرعت؟ کیفی ــد؟ س ــتری دارن ارزش بیش
قیمت؟کمیــت؟ زیبایــی؟ دوام؟تنــوع؟ شــیک 
بــودن؟ اســتفاده آســان؟ منحصــر بفــرد بودن؟ 
داغ و تــازه بــودن؟ مــزه ؟ اخــاق مــدار بــودن 
شــما؟ دوســتدار محیــط زیســت بــودن؟ 
پاســخگو بــودن؟ تعویــض بــدون چــک و چونه 
ــری  ــک ف ــاع؟ ریس ــی؟ ارج ــول؟ گارانت محص

ــودن؟ و …..  ب
- بعــد از تحقیــق و درک صحیــح چنیــن  8
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فاکتورهــای مهمــی و بــر مبنــای آنها ، 
حــاال بفرماییــد چگونــه نه تنها نســبت 
بــه رقبــای خــود ،بلکــه حتــی فراتــر از 
انتظــار مشــتریان هــدف، محصــوالت و 
خدمــات خــود را ارائــه داده یــا خواهید 
داد؟ چــه قــول و وعــده ای را در بــوق 
و کرنــا خواهیــد نمــود و چــه جریمــه 
ــرای خلــف وعــده خــود در نظــر  ای ب

خواهیــد داشــت؟
ــا  ــم ب ــاز ه ــورد دوم . ب ــا م و ام

ــم: ــی کن ــروع م ــال ش مث
۲- وقتــی یــک فروشــنده مبلمــان 
روی الکچــری بــودن محصــوالت خود 
ــک دندانپزشــک  ــد، ی ــی کن ــد م تاکی
روی تخصصــش در زمینــه زیباتــر 
کــردن لبخنــد مشــتریان تبلیــغ مــی 
کنــد، نویســنده ای صرفــا رمــان هــای 
جنائــی مــی نویســد، حســابداری فقط 
مشــاوره مالــی و مالیاتــی شــرکت های 
خاصــی را قبــول می کنــد، رســتورانی 

فقــط اکبــر جوجــه 
ســرو مــی کنــد، بنــگاه 

امــاک  روی  فقــط  اماکــی 
خــاص در جاهــای محــدود زوم 
ــی روی  ــد ، روانشناس ــی نمای م
درمــان کــودکان بــا بیمــاری 
هــای خــاص متمرکــز می شــود 
و یــا خــودرو ســازی ) ولــوو ( 
ایمــن تریــن خــودرو هــا را مــی 
ســازد، زبــان مشــترک همــه 
اینهــا یعنــی روی ارائــه یــک راه 
ــرای مشــتریان  حــل خــاص و ب
ــد.  ــده ان ــز ش ــش ، متمرک خاص

ــه متمرکــز.  بل

ــوان  ــی ت ــه نم ــی ک از آنجای
بهتریــن  جهــات  همــه  از 
بــود، پــس الزمــه حداقــل 
از یــک جهــت خودمــان و 
محصــوالت مــان را تبدیــل 
ــد  ــم. برن ــد کنی ــک برن ــه ی ب
مــا تصویــر واضحــی از مــا 
مــان  مشــتریان  نــزد  در 
ــا  ــد م ــد ســاخت. برن خواه
ــا  ــز م ــه تمای ــان نقط هم
رقبــای  بــه  نســبت 
بیچــاره ماســت. بــذار 

ــیعتری  ــف وس ــال طی ــا دنب اونه
ــق و ســائق  ــا عائ از مشــتریان ب
ــه آره  ــه هم ــند و ب ــف باش مختل

بگوینــد.
 آخر داستان مهمه...

و امــا بــرای اینکــه از ایــن ایســتگاه 
دوم ســفر  هم دســت خالــی نروی، 
تــا مــن بــرم یــه لیــوان آب بخــورم 
لطفــا جــواب ســواالت زیــر را هــم 
ــا  ــس:) ســوال هــای آســان ب بنوی

جــواب هــای ســخت(؛
ــا  ــوالت ی ــه محص ــا روی ارائ - آی
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ــه شــکل حرفــه ای و  ــی و مالیاتــی آن ب ــا میدانســتید اگــر شــما صاحــب یــک کســب و کار فعــال شــوید و از ابتــدا ســاختار مال آی
صحیحــی ایجــاد شــده باشــد پــس از گذشــت حداقــل ســه ســال می توانیــد کســب و کار خــود را بــا قیمــت و شــرایطی فــوق 
العــاده بــه فــروش برســانید و خریدارانــی کــه وقــت و زمــان کافــی بــرای ایجــاد یــک کســب و کار حرفــه ای بــه 
ویــژه فرنچایزهــای اثبــات شــده را ندارنــد بعنــوان متقاضــی خریــد کســب و کار شــما از ایــن 

فرصــت اســتفاده می کننــد. بــرای درک بهتــر کافــی اســت عبــارت
جســتجوگر  موتــور  در  را   Business for sale in Canada  

ــد. ــان کنی ــوگل امتح گ

*قابلیــت دریافــت تســهیالت تجــاری حداکثــر تــا ســقف یکصــد هــزار 
دالر همــراه بــا شــش مــاه تنفــس جهــت دریافــت مشــاوره در ایــن زمینــه 

بــا ایمیــل contact@canirn.com در ارتبــاط باشــید.

*تامین نیروی کار حرفه ای و ارزان * ثبت شرکت  * قرارداد حقوقی فرنچایز 

* نگهداری از کسب و کار شما 

* از نخستین مرحله تا انتها *شروع قیمت فرنچایزها از پانزده هزار دالر کانادا

* توسط تیم حرفه ای ما با سال ها تجربه فعالیت

ــد؟ از  ــات خاصــی کار مــی کنی خدم
ــول  ــاص محص ــای خ ــا زوای ــوه ی وج
ــه  ــا ارائ ــا ب ــد؟ ی ــی کنی ــتفاده م اس
تغییــرات و ایجــاد ارزش افــزوده هــای 
خاصــی روی یــک محصــول عمومــی 
) فــرض کنیــم تیونینــگ کــردن 
خودروهــا( آن را متمایــز از هــم ردیف 
ــه؟ ــد؟ چگون ــی نمایی هــای خــود م

ــما در  ــی ش ــر ذهن ــد و تصوی  - برن

ــی  ــان چ ــدف ت ــزد مشــتریان ه ن
هســت؟از چــه نظــر بهتریــن و یــا 
جــزو بهتریــن هــا هســتید؟ خــدا 
کنــه در جوابتــون کلمــه “ همــه” 

ــا “هیــچ” نباشــه. ی
ــا  ــظ و ارتق ــاد ، حف ــرای ایج  -  ب
ــی، چــه  ــر ذهن ــد و تصوی ــن برن ای
مــی کنیــد و چــه هــا بایــد بکنید؟ 
اکــی برگشــتم تــا بریم به ایســتگاه 

 . آخر
بــاال،  هــای  مثــال  تمامــی  ۳-در 
ــن  ــا، ضم ــز م ــای متمای ــس ه بیزین
ــد  ــز و برن ــاب،  تمرک ــق، انتخ تحقی
ــم  ــه ه ــم دیگ ــک کار مه ــازی، ی س
ــح  ــال توضی ــا مث ــازم ب ــد. ب ــرده ان ک

ــم:  بده
وقتــی همــون بانــک، پیتــزا دلیــوری، 
ــع  ــده و توزی ــد کنن ــتوران، تولی رس
کننــده،  بــرای اثبــات وعــده ســریعتر 
بــودن از رقبــا ، از تکنولوژی هــا ، نــرم 
ــا،  ــتم ه ــا، سیس ــودرو ه ــا، خ افزاره
ــدود  ــاص و مح ــزاری خ ــنل و اب پرس
بیشــترین بهــره را مــی برنــد ، وقتــی 
خودروســازی کــه برنــد خــود را ایمن 
ــرار  ــا ق ــن خــودروی ســواری دنی تری
ــش  ــترین منابع ــن و بیش داده، بهتری
ــتمها ،  ــا ، سیس ــد ه ــرف فراین را ص
ــازی  ــن س ــا ایم ــط ب ــع مرتب و مناب

تمایز یا نابودی؟
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خــودرو مــی کنــه، وقتــی دندانپزشــکی کــه 
برنــد و وعــده اش زیبــا تــر ســاختن لبخنــد 
ــع،  ــد مناب ــتاد درص ــت ، هش ــتریان اس مش
امکانــات، وقــت و سیســتم هــاش را متوجــه 
و متمرکــز چنیــن وجــه منحصر بفــردی می 
ــگاه  ــا همینطــور اون حســابدار، بن ــه و ی کن
امــاک، نویســنده، رســتوراندار و …. همگی 
ــای  ــا و کاره ــا، فراینده ــس ه ــن پراس از بی
روزمــره، الویــت  وقــت و منابــع شــان را 
ــن  ــد از مهم تری ــت درص ــا بیس ــرف تنه ص
کارهایــی مــی کننــد کــه بیشــترین نتیجــه 
ــه  ــون داره، هم ــت برندش ــه و تقوی را در ارائ

اینهــا یعنــی اینکــه 

ــر  ــمندانه ت ــل هوش ــز حاص “تمای
کار کــردن اســت ، نــه الزامــا 

ــردن.” ــر کار ک ــخت ت س

بیزینــس مــا متشــکل از بخــش هــا و 
فرایندهــای مختلــف و مکمل هــم  ) تحقیق، 
ــا اوپریشــن،  طراحــی، مارکتینــگ، تولیــد ی
فــروش، کاســتومر ســرویس، تحویــل، مالی، 
خدمــات پــس از فــروش، و….( مــی باشــد و 
هــر کــدام از اینهــا از پراســس هــای مختلف 
و گاهــا مشــابه تشــکیل شــده انــد. مطابــق 
ــت،  ــتاد بیس ــل هش ــا اص ــو ی ــون پارت قان
بســته بــه هــدف ، ماموریــت و برنــدی کــه 
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داریــم، تقریبــا بیســت درصد چنین 
فرایندهایــی  بــه انــدازه هشــتاد درصــد  

ــخیص و  ــس تش ــد، پ ــت دارن ــی ، اهمی الباق
بهبــود حتــی جزئــی ولــی مــداوم آنهــا یعنــی اینکه 

“کایــزن” را بخوبــی بلــد هســتیم. چــون احتمــاال زبــان 
Consis� ــ ــزن یعن ــتید، کای ــد نیس ــی را بل ــان ژاپن یآس
tent Improvement کــه فارســیش هــم میشــه “ بهبــود 

مســتمر”.  
پــس بــرای تمایــز نیــازی نیســت  که همــه فرایندها 
را بهبــود ببخشــیم. اول مهم تریــن هــا را در راســتای 
اهــداف مــون، شناســایی مــی کنیــم و بعــد مــدام 
ــم  ــه مــی توان از خودمــون مــی پرســیم کــه چگون
بهتــر انجامــش بدهــم ؟ شــاید باورتــون نشــه، ولــی 
مثال هــای زیــادی وجــود داره کــه تنهــا بــا عــوض 
کــردن شــکل یــک ســوال چــه در هنــگام ورود و چــه در 
ــد  ــاب رجــوع، بیزینــس هــا توانســته ان هنــگام خــروج ارب
حداقــل بیســت درصــد میــزان فــروش خــود را بــاال ببرنــد. 

و اما سواالت این بخش:
 - از ســر صبــح کــه بیزینــس خــود را شــروع مــی کنیــن 
تــا آخــر وقــت کــه بــه منــزل بــر مــی گردیــن، خودتــون و 
کارمنــدان تــون در همــه بخــش هــا، چــه کارهایــی را انجام 



مــی دیــن؟ یــا بــه عبارتــی بیزینــس شــما 
ــه  ــر مجموع ــد زی ــا و بع از چــه بخــش ه
ــه  ــده و چ ــکیل ش ــی تش ــس های و پراس

کارهایــی در آنهــا انجــام مــی شــود؟
� بــا توجــه بــه برنــد تــون )و راه  حلــی کــه 
ــد(، حــاال  ــی دهی ــه م ــژه  ارائ بصــورت وی
ــاال،  از بیــن بخــش هــا و پراســس هــای ب
کدامیــک از بقیــه مهمتر هســتند و کمبود 
کیفیــت آنهــا بیشــترین ضربــه را بــه شــما  

خواهنــد زد؟ 
 - حــال از خودتــون بپرســید چطــور مــی 
ــر،  ــا را بهت ــن ه ــداوم ای ــم بصــورت م تون
ســریعتر، دقیــق تــر، و نهایتــا هوشــمندانه 

تــر انجــام دهــم؟
تکنیــک هــا ، اصــول و تولزهــای متنوعــی 
بــرای همــه مــواردی کــه تــا کنــون گفتــه 
ــد. ترکیبــی از روانشناســی،  ام وجــود دارن
اقتصــاد، مارکتینــگ و امثالهــم. مهمتــر از 
خودشــون ، نحوه اســتفاده ازشــون هســت، 
ــا بمــا کمــک کننــد کــه بــه جــای گام  ت
ــز  ــودی، بســوی تمای ــاده ناب ــادن در ج نه
گام برداریــم و بــا ایجــاد تغییــرات مثبــت 
در خودمــون و بیزینســمون، دنیــا را محــل 
بهتــری بــرای زندگــی کنیــم. ان شــاءاهلل.

و امــا در پایــان ضمــن عــرض پــوزش به جهت شــوخی 
هــا و  بیــش از حــد محــاوره ای و خاصــه بــودن مطالب 
ــه  ــه ک ــای موجــود ( همانگون ــت ه ) بخاطــر محدودی
ابتــدای ایــن مقالــه را بــا عبــارت تمایــز یــا نابــودی آغاز 
کــردم، در انتهــا نیــز یــادآور مــی شــوم کــه “ اگــر در 
حــال حاضــر بیزینــس شــما “رشــد “نمــی کنــد، ایــن 
ــود شــدن “ نمــی  ــی دیگــری جــز “ در حــال ناب معن

دهــد؟ “ آیــا مــی دانیــد چــرا؟
ــفر  ــدرود همس ــدد ب ــداری مج ــفر و دی ــا س ت

ــرم . ــز و محت عزی

با تقدیم احترام
حبیب موسوی

habib@bcacademy.ca
001-647-896-7612

کارآفریــن، ، مشــاور بیزینــس ، الیــف کــوچ 
) از جــک کنفیلــد (، موســس کمپانــی هــای 
مختلــف در ایــران، کــره جنوبــی ، امــارات و 

کانــادا در زمینــه تجــارت  بیــن المللــی
ــرده  ــون(، تحصیل ک ــا کن ــال ۱۹۹5 ت  ) از س
دانشــکده مدیریــت شــریف، ای ام بــی ای از 

دانشــگاه ایالتــی واشــنگتن
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کانادا /در  /از  با  تجارت 
کتــاب تجــارت بــا /از /در کانــادا کــه بــه 
ــب و  ــمی کس ــع رس ــن مرج ــوان اولی عن
ــان فارســی  ــه زب ــادا ب ــا کشــور کان کار ب

گــردآوری شــده اســت.
 ایــن کتــاب نوشــته محمــد وحیــدی راد مدیــر 
ــه  ــادا( ب ــران و کان ــی ای عامــل )انجمــن بازرگان
ــده و  ــته ش ــع نوش ــا جام ــاده و کام ــی س قلم
ــی  ــه م ــدودی ۱۴۰۰ صفح ــداد ح ــاوی تع ح
باشــد کــه توســط انتشــارات جاجرمــی منتشــر 

شــده اســت.

ــادا ایــن  انجمــن بازرگانــی ایــران و کان
امــکان را فراهــم کــرده اســت کــه 

چنانچــه از طریــق وب ســایت
 canadairan.ca کتــاب را بــه قیمــت 
هزینــه  کنیــد،  تهیــه  جلــد  پشــت 
ــگان  ــران رای ــر ای ــه سراس ــال آن ب ارس

ــود. ــد ب خواه
ــت و در  ــود اس ــز موج ــادا نی ــور کان ــل کش ــاب در داخ ــن کت ــن ای همچنی
کمتــر از ۲4 ســاعت بــه دســت تمامــی عاقمنــدان نیــــز خواهـــد رســید.



تفاوت میان ضمانت نامه های بانکی و Letter of Credit چیست؟

ضمانت  میان  تفاوت 
و بانکی  نامههای 

 LetterofCredit  
چیست؟

هــم ضمانــت نامــه هــای بانکــی و  )Letters of Credit )LCs اعتمــادی را بیــن طرفیــن ایجــاد کــرده که 
باعــث کاهــش ریســک هــای عــدم پرداخــت مبالــغ بیــن خریــدار )وارد کننــده( و تامیــن کننــده )صــادر 
کننــده( مــی شــوند. بــا ایــن حــال میــان ایــن دو تفــاوت هایــی جزئــی در هــدف و کاربردشــان در تجارت 

بیــن الملــل وجــود دارد.
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Letter of Credit *

-LC چیست؟ 
LC نوعــی قــرارداد بانکــی اســت که 
تــا زمانی کــه تامیــن کننده شــرایط 
توافق شــده در LC را داشــته باشــد، 
کمــک بــه تضمیــن پرداخــت وجــوه 

تامیــن کننــده می کنــد. 
در LC، خریــدار و فروشــنده، قرارداد 
فــروش منعقــد کــرده و خریــدار 
)وارد کننــده( از بانــک خــود )بانــک 
صــادر کننــده( تقاضــای صــدور  
Letter of Creditمــی  دهــد، کــه 
ــن  ــک تامی ــه بان ــت ب ــن درخواس ای
 کننــده )بانــک ابــاغ کننده( ارســال 

مــی  شــود.

ــت،  ــرش درخواس ــورت پذی در ص
ــل  ــن تحوی ــده، ضم ــن  کنن تامی
و  الزم  شــرایط  کــه  کاالهایــی 
اســتانداردهای منــدرج در LC را 
ــده  ــد کنن دارا باشــند، اســناد تأیی
را بــه بانــک ابــاغ کننــده )بانــک 
ارایــه دهنــده ی LC( خود ارســال 

ــد. ــی نمای م
ــوع را  ــده، موض ــاغ کنن ــک اب بان
بــه بانــک صادرکننــده منتقــل 
مــی  کنــد و خریــدار آن را بررســی 
ــی  ــام م ــت را انج ــرده و پرداخ ک
ــد.  ــی کن ــا آن را رد م ــد و ی ده

)BG( ضمانت نامه ی بانکی
-ضمانت نامه ی بانکی چیست؟ 
طرفیــن معاملــه تجــاری مــی 
تواننــد از ضمانــت نامــه هــای 
بانکــی بــه منظــور نشــان دادن 

توانایــی انجــام وظایــف در 
معاملــه ی خــود اســتفاده 
طــرف  چنانچــه  نماینــد. 
مقابــل قــادر بــه ایفــای نقــش 
قــرارداد  در  منــدرج  هــای 
ــی  ــک را م نباشــد، نقــش بان
تــوان در بــه حداقــل رســاندن 
زیــان هــای وارده بــه طرفیــن 

ــود. ــخص نم مش
ــرای  ــد ب ــی توانن ــن م طرفی
ــای  ــه ه ــت نام ــدور ضمان ص
بانکــی درخواســت دهنــد کــه 
ــت نامــه هــا  ــوع ضمان ایــن ن
ــه  ــی ارائ ــکال مختلف ــه اَش ب
مــی شــوند. معمــوالً در ایــن 
فرآینــد، در صــورت عــدم 
ــن،  ــی از طرفی ــت یک موفقی
توانــد  مــی  دیگــر  طــرف 
ــک  ــزد بان ــا ن ــرح ادع ــا ط ب
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و دریافــت مبلــغ تضمیــن 
ــه ی  ــت نام ــه ضمان ــده، ب ش

ــد.  ــتناد نمای ــی اس بانک
ــی  ــای کل ــه ه برخــی از نمون
ــا ضمانــت  ایــن اســت کــه آی
ــی  ــی مبتن ــای بانک ــه ه نام
ــت  ــرا( اس ــرد )اج ــر عملک ب
یــا مبتنــی بــر فعالیــت هــای 

ــی. مال
عملکــرد  بــر  مبتنــی 
تامیــن  چنانچــه  )اجــرا(: 
ــه  کننــده قــادر نباشــد کــه ب
ــط  ــراردادی مرتب ــدات ق تعه
ــوان  ــه عن ــل کاال، ب ــا تحوی ب
مثــال کیفیــت یــا کمیــت 
کاال، عمــل کنــد، خریــدار 
ــه ارزش  ــد نســبت ب مــی توان
ــده  ــن کنن ــه تامی ــی ک کاالی
ــدار بدهــکار اســت و  ــه خری ب
ــی  ــه بانک ــت نام ــا در ضمان ی
ــرح  ــت، ط ــده اس ــق ش تواف

ــد. ــا کن ادع

مبتنی بر فعالیت مالی:
 چنانچــه خریــدار )وارد کننــده( قــادر بــه 

ــده  ــن کنن ــه تامی ــغ ب پرداخــت مبال
تامیــن  نباشــد،  )صادرکننــده( 

کننــده مــی توانــد طــرح ادعــا 
کنــد و در نتیجــه بانــک ایــن 
ــت  ــه وی پرداخ ــغ را ب مبال

می کنــد. 
ــده  ــن ش ــغ تضمی مبل
ــر  ــه منج ــه ک و آنچ
ــرارداد  ــال ق ــه انفص ب
مــی شــود در ضمانــت 
ــد  ــی قی ــه ی بانک نام

ــغ  ــد. مبل ــد ش خواه
ــل  ــده ی قاب ــق ش تواف

عنــوان  بــه  پرداخــت 
مبلــغ تضمیــن شــده تلقــی 

ــع  ــه نف ــه ب ــته  و همیش گش
ــود. ــد ب ــع خواه ــرد ذینف ــک ف ی



دعوت به همکاری
اعطای نمایندگی

تامین فــرش ماشــینی ابریشــم بــا بهترین 
ــهرهای  ــت در ش ــن قیم ــت و نازلتری کیفی

ونکــوور، تورنتــو، مونتــرال کانــادا
فروش از شما

بــه دنبــال نماینــدگان انحصــاری یــک برند 
شــناخته شــده فــرش ماشــینی ایرانــی در 

ــهر کانادا ــه ش س
ــن  ــذاری همی ــرمایه گ ــه س ــاز ب ــدون نی ب
ــریک  ــود آور ش ــروژه س ــک پ ــروز در ی ام

ــوید. ش

*کاربــرد LC هــا و ضمانــت 
ــه هــای بانکــی در تجــارت  نام

ــل  ــن المل بی

* چرا یک وارد کننده خواستار 
LC است؟ 

ــا یــک  ــن اســت ت نتیجــه ی LC ای
اعتمــادی حاصــل شــود کــه تامیــن 
را  کاال  کننــده(  )صــادر  کننــده 
مطابــق اســتانداردها و تاریــخ مــورد 
نیــاز خریــدار )وارد کننــده( تحویــل 
خواهــد داد )ارســال خواهــد کــرد(. 
در صــورت عــدم تاییــد و عــدم 
پذیــرش مســتندات صحیــح توســط 
بانــک هــا و خریــدار، هیــچ مبلغــی 
بــه تامیــن کننــده پرداخــت نخواهد 

شــد. 

- چرا یک صادر کننده خواستار 
LC است؟ 

از دیــد صادرکننــده، LC  اعتمــادی در 
راســتای اعتبــار وارد کننــده ایجــاد مــی 
کنــد چــرا کــه  بانــک صــادر کننــده ی 
ــای  ــی ه ــده، ارزیاب ــرای وارد کنن LC ب
بــرای  را   )Due Diligence( بایســته 

بررســی اعتبــار خریــدار انجــام خواهد 
داد. 

- چرا یک وارد کننده خواستار 
ضمانت نامه ی بانکی است؟ 

ــن  ــی ممک ــای بانک ــه ه ــت  نام ضمان
ــه  ــل ب ــن  المل ــارت بی ــت در تج اس
هنــگام مزایــده بــرای قراردادهــای 

تفاوت میان ضمانت نامه های بانکی و Letter of Credit چیست؟
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نمایندگی
 یا 

سرمایه پذیری

با انجمن از طریق ایمیل در ارتباط باشید و قرار 
مشاوره بگذارید.

انجمن بازرگانی ایران و کانادا دارای اعضای 
فعالی است که آماده اعطای نمایندگی ،گسترش 

کسب و کار و یا سرمایه گذاری در داخل و یا 
خارج کانادا هستند.

اگر عضو انجمن هستید
در داخل کانادا و یا ایران هستید...

 و به دنبال موقعیت های مناسب برای 
اخذ نمایندگی و فعالیت های پرسود تجاری 

می باشید. 

تجــاری اســتفاده شــود. یــک وارد کننــده ممکــن اســت 
ــرای تضمیــن مزایــده، از صــادر کننــده ضمانــت نامــه  ب

ــد.  ــت نمای ــی درخواس بانک
ــه  ــرای وارد کننــده اعتمــاد ب ــت نامــه ی بانکــی ب ضمان
ارمغــان مــی آورد چــرا کــه ایــن ضمانــت  نامــه از ســوی 
صــادر کننــده مــی  توانــد بــه گونــه  ای تنظیــم گــردد که 
ــراردادِی مزایــده  ــه تعهــدات ق چنانچــه صــادر کننــده ب
عمــل نکنــد، بازپرداخــت مبالــغ بــه وارد کننــده از ســوی 

بانــک صــورت خواهــد گرفــت. 
همچنیــن، از دیــد وارد کننــده، ایــن موضــوع کــه تامیــن 
کننــده مــی توانــد ضمانــت نامــه بانکــی دریافــت کنــد 
بدیــن معنــا اســت کــه صــادر کننــده بــا بانــک در ارتباط 

بــوده و بیانگــر اعتمــادی بیشــتر اســت. 

- چرا یک صادر کننده خواستار ضمانت نامه ی 
بانکی است؟ 

از دیــد صــادر کننــده، تقاضــای وارد کننــده بــرای 
ضمانــت نامــه ی بانکــی بــه حفــظ صــادر کننــده در برابر 
عــدم پرداخــت مبالــغ کمــک کــرده و در معاملــه، القــای 
ــه ایــن دلیــل اســت  اعتمــاد مــی کنــد. ایــن موضــوع ب
ــت نامــه  ــِک وارد کننــده پیــش از تنظیــم ضمان کــه بان
ــته )Due Diligence( را  ــای بایس ــی ه ــی، ارزیاب ی بانک
انجــام مــی دهــد کــه ایــن امــر بدیــن معنــا اســت کــه 

ــار وارد کننــده را بررســی نمــوده اســت.  ــک، اعتب بان
همچنیــن، صادرکننــده مــی توانــد از وارد کننــده ضمانت 
ــه  ــت نام ــن ضمان ــد. ای ــه ی بانکــی درخواســت نمای نام
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ــدار  ــه چنانچــه خری ــی اســت ک ــن معن ــه ای بانکــی ب
قــادر بــه پرداخــت مبالــغ نباشــد، تامیــن 

کننــده مبالــغ را از بانــک دریافــت خواهــد 
کــرد.

- تفاوت های اساسی کدامند؟
ــت  ــر در پرداخ ــورد تأخی در م
ــه هــای  ــت نام ــا ضمان ــا، ب ه
در  تنهــا  بانــک  بانکــی، 
صورتــی وارد عمــل مــی 
ــرارداد  ــرف ق ــه ط ــود ک ش
نتوانــد قبــل از ورود بانــک، 
منــدرج  تعهــدات  بــه 
در قــرارداد عمــل کنــد. 
موضــوع  ایــن  بنابرایــن 

ــد منجــر  ــان مــی توان همچن
بــه تأخیــر در پرداخــت مبالــغ 

شــود. در حالــی کــه تاریــخ 
ــن  ــل در LC تعیی ــت از قب پرداخ

شــود، احتمــال بیشــتری دارد کــه 
ــد  ــک تأیی ــا بان ــده ی ــادر کنن ــک ص بان

ــد. ــت کن ــع پرداخ ــه موق ــغ را ب ــده مبال کنن
ــر دو  ــون ه ــی، چ ــای بانک ــه  ه ــت  نام ــورد ضمان در م

طــرف مــی  تواننــد ضمانــت  نامــه  هــای بانکــی دریافــت نماینــد، 
چنانچــه هــر یــک از طرفیــن بــه تعهــدات قــراردادی خــود عمــل 

ننماینــد، هــر دو طــرف محافظــت )حفــظ( مــی  شــوند.
ــده  ــز کنن ــای متمای ــاوت ه ــر از تف ــی دیگ ــن، یک ــر ای ــزون ب اف
ــی  ــای بانک ــت ه ــه ضمان ــن اســت ک ــند ای ــن دو س ــن ای ی بی
ــن  ــد. ای ــای خــود )LC( دارن ــه همت ــه بیشــتری نســبت ب هزین
ــر دو طــرف در  ــی آن در محافظــت ه ــل توانای ــه دلی موضــوع ب
ــت  ــل اســت کــه ضمان ــن دلی ــه ای ــن ب ــوده و همچنی ــه ب معامل
نامــه ی بانکــی، طیــف وســیع تــری از معامــات بــا ارزش باالتــر 

را پوشــش مــی دهــد. 

*خاصه ای از انواع ضمانت نامه های بانکی و LC ها

- ضمانت نامه ی بانکی 
ــت، اوراق  ــن حال ــده: در ای ــرکت در مزای ــه ی ش ــت نام ضمان

شــرکت در مزایــده نشــانگر ایــن اســت کــه 
تامیــن  کننــده دارای اعتبار اســت و چنانچه 
خریــدار وجــوه کاال را پرداخــت کــرده باشــد 
ــرارداد  ــوع ق ــد موض ــده نتوان ــن  کنن و تامی
ــه،  ــت نام ــق ضمان ــد، از طری ــل ده را تحوی
مبالــغ بــه خریــدار بــاز پرداخــت مــی شــود. 

- ضمانت نامه ی حسن اجرا:
 چنانچه تامین کننده نتواند به تعهدات خود 

ذیل قرار عمل نماید، در این صورت بانک 
وارد عمل شده و مبالغ را به خریدار مجدد 

پرداخت می کند.

 -ضمانت نامه ی پیش پرداخت: 
چنانچــه صــادر کننــده نتوانــد بــه تعهــدات 
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ــن  ــک، ضم ــد، بان ــل نمای ــود عم ــراردادی خ ق
پرداخــت مبالــغ پرداخــت شــده از ســوی خریــدار 
بــه تامیــن کننــده، وجــوه را بــه وارد کننــده نیــز 

پرداخــت مــی نمایــد. 

-ضمانت نامه ی تاخیر در پرداخت:
 پرداخــت ظــرف تعــداد معینــی از روزهــای پــس 
از یــک رویــداد تعریــف شــده در معاملــه صــورت 
ــت  ــز در ضمان ــداد نی ــخ و روی ــرد و تاری مــی پذی

نامــه قیــد مــی شــود. 

-ضمانت نامه ی حمل دریایی:
ــی  ــد م ــوالً تحــت LC منعق ــن موضــوع معم  ای
 )BL( ــه ــده ای، بارنام ــه وارد کنن ــود. چنانچ ش
ــت  ــت دریاف ــدر اس ــه کاال در بن ــی ک را در زمان

نکــرده باشــد، وارد کننــده مــی توانــد ضمانــت نامــه ی 
حملــی را کــه توســط بانــک صــادر شــده درخواســت 
ــت نامــه را  ــد. آنهــا مــی تواننــد ایــن ضمان نمای
بــدون ارائــه ی بارنامــه بــرای انتقــال کاال بــه 
خــارج از بنــدر ارائــه دهنــد کــه در نتیجــه 
باعــث افزایــش ســرعت عبــور از بنــدر و 
ــت دادن  ــای از دس ــه ه ــش هزین کاه
ارزش کاالهــای فاســد شــدنی و هزینه 
هــای تاخیــر )دمــوراژ( خواهــد شــد.

-ضمانت نامه ی جبران خسارت 

:)LOI(
ــی کــه  ــت نامــه در صورت ــن ضمان  ای
بارنامــه قبــل از ورود کاال بــه بنــدر 
دریافــت نشــده باشــد، منعقــد می شــود 
ــان  ــوال متصدی ــود(. معم ــی ش ــادر م )ص
حمــل کاال، LOI را درخواســت مــی کننــد. 
بــدون LOI ممکــن اســت حامــان کاال تحــت 
پوشــش بیمــه حفاظــت و غرامــت )P&I( نباشــند. 
ــه  ــرکت بیم ــا ش ــک ی ــک بان ــوان از ی ــی ت LOI را م
ــن  ــای حاملی ــوولیت ه ــع مس ــود. LOI راف ــت نم دریاف

ــود.  ــد ب کاال نخواه

Letters of Credit*

ــوع از LC هــا تضمیــن کننــده ی  �LC واردات: ایــن ن
میانگیــن )means of payment( پرداخــت از طریــق 
ــده اســت  ــن کنن ــه تامی ــده ی LC ب ــادر کنن ــک ص بان
ــط  ــدرج در LC توس ــدارک من ــه م ــس از ارائ ــا پ و تنه
تامیــن کننــده، پرداخــت بایــد از ســوی خریــدار انجــام 
ــرای  ــا تأمیــن  کننــده، ب شــود. همچنیــن مــی  توانیــد ب
مثــال بــا اســتفاده از LC نســیه یــا مــدت دار )یوزانــس(، 
ــد. ــره نمایی ــر مذاک ــی  ت ــای طوالن ــت پرداخت ه در جه

- LC نسیه یا مدت دار )یوزانس(: 
پرداخــت مبالــغ از ســوی بانــک صــادر کننــده ی خریدار 
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ــدی  ــخ بع ــده در تاری ــن کنن ــه تامی ب
خواهــد  انجــام  قــرارداد  در  مقــرر 
پذیرفــت. ایــن امــر بــه خریــدار زمــان  
ــکلی  ــه ش ــا ب ــا از کااله ــد ت ــی ده م
ســودمندانه اســتفاده کــرده و مبالــغ را 

ــد. ــز نمای واری

�LC صــادرات: بانــک صــادر کننــده 
یــا بانــک تأییــد کننــده پرداخــت هــا 
را در صــورت رعایــت شــرایط منــدرج 
در LC و ارائــه ی ســند تأییــد توســط 

صــادر کننــده، تضمیــن مــی نمایــد. 
ــی  ــدار م ــل برگشــت: خری LC غیرقاب
توانــد تــا زمانــی کــه طرفیــن موافــق 
باشــند، LC را لغــو و یــا آن را اصــاح 
نمایــد. ایــن امــر بــه آنهــا اجــازه مــی 
ــرارداد  ــر ق ــورت تغیی ــا در ص ــد ت ده
 LC فــروش یــا شــرایط معاملــه، یــک

جدیــد تنظیــم نماینــد. همچنیــن 
ــد   ــده نمــی توان ــک صــادر کنن بان
LC را بــدون رضایــت فــرد ذینفــع 

باطــل نمایــد. 
ــده  ــن کنن ــده: تامی ــد ش LC تایی
مــی توانــد از بانــک خــود بخواهــد 
عــدم  ریســک  مســولیت  کــه 
بپذیــرد.   LC در  را  پرداخــت 
هنگامــی کــه بانــک مــدارک مــورد 
نیــاز را جهــت احــراز شــرایط 
موجــود در LC دریافــت کــرده 
ــه  ــک ب ــوی بان ــه از س ــد، وج باش
تامیــن کننــده ارســال مــی شــود، 
حتــی اگــر خریــدار یــا بانــک 
صــادر کننــده نتوانــد مبلــغ مقــرر 
در LC را پرداخــت نمایــد. ایــن 
امــر معمــوالً هزینــه  ای که توســط 
بانــک بــوده را بــرای تامیــن کننده 

ــه  ــته ب ــه وابس ــی آورد ک وارد م
ــادر  ــک ص ــاری بان ریســک اعتب

ــت. ــده اس کنن

�LC تاییــد نشــده: چنانچــه 
شــرایط منــدرج در LC رعایــت 
ــده ی  ــادر کنن ــک ص ــود، بان ش
پرداخــت  مســول  خریــداران 
کننــده  تامیــن  بــه  وجــوه 
اســت. همچنیــن ریســک عــدم 
ــک  ــده ی بان ــه عه ــت ب پرداخ
صــادر کننــده اســت کــه معموال 
یــک بانــک خارجــی اســت. ایــن 
نــوع LC هزینــه ی کمتــری 
نســبت بــه نــوع تاییــده شــده ی 

ــراه دارد.  ــه هم آن ب

تفاوت میان ضمانت نامه های بانکی و Letter of Credit چیست؟
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ــواع قرص هــای  ــا پانــزده ســال ســابقه در تولیــد ان ــه ب یــک کارخان
ــادا آمــاده اعطــای  ویتامینــی و تقویــت قــوای جنســی در کشــور کان
نمایندگــی فــروش محصــوالت خــود در کشــورهای حاشــیه خلیــج   

فارس و آسیا می باشد. 

برندی شناخته شده همراه با تابیدیه ها و استانداردهای آژانس 
سالمت کانادا

دارای استانداردهای وزارت بهداشت ایاالت متحده آمریکا

 جهت اطالعات بیشتر مربوط به این آگهی با ایمیل 
contact@canirn.com در ارتباط باشید.

پرداخت  پیش  طریق  از  مالی  تامین 
)PrepaymentFinance(

ِشمای کلی
اغلــب، تولیــد کننــدگان بــا مشــکات تامیــن مالــی به ویــژه  در کشــوری بــا مقــررات کنترل 
کننــده ی مبــادالت )مبادلــه ی مالــی( رو بــه رو مــی شــوند. پیــش  پرداخــت راه  حلــی ســاده  
بــرای عبــور از ایــن وضــع ارایــه مــی دهــد کــه تولیــد کننــدگان را قــادر ســاخته تــا بــرای 

ارایــه ی کاالهــای خــود پیــش  پرداخــت دریافــت نمایند. 
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)Prepayment Finance( تامین مالی از طریق پیش پرداخت

ــواردی  ــامل م ــا ش ــت ه ــش پرداخ پی
صورتحســاب،  پرداخــت  همچــون 
ــای  ــه ه ــی/ هزین ــای عملیات ــه ه هزین
ــا  ــی ه ــویه بده ــا تس ــی ی غیرعملیات

ــت.  ــا اس ــید آنه ــل از سررس قب

* این کار چگونه انجام می پذیرد؟
بــا امضای قــرارداد پیــش پرداخــت، وام گیرندگان 
ایــن امــکان را دارنــد تــا مبالغــی را بــرای کاالهــا 
ــه  و دارایــی هایــی کــه تولیدکننــدگاِن خــود ارائ
ــن  ــد. طرفی ــت نماین ــش پرداخ ــد از پی ــرده ان ک
درگیــر، توافقنامــه ی پیــش  پرداخــت و بیــع 
ــر اســاس آن  ــه ب ــد ک ــی کنن مؤجــل را امضــا م

شــخص وام  گیرنــده وجــوه را از قبــل پرداخــت مــی  کنــد. 
ــه منظــور تولیــد کاال اســتفاده  فروشــنده نیــز از وجــوه ب
مــی نمایــد و بــر اســاس ایــن قــرارداد بــر هــر مبلغــی کــه 
باقیمانــده یــا معــوق اســت، ســود اعمــال مــی شــود. یــک 
معاملــه ی تامیــن مالــی از طریــق پیــش پرداخــِت عــادی، 
شــامل تخصیــِص حقــوق وام دهنــده ذیــل قــرارداِد پیــش 
پرداخــت بــوده و حقــوِق خریــدار نیــز بــر اســاس قــرارداد 
ــود. همچنیــن امــکان اخــذ وجــه  بیــع مؤجــل خواهــد ب
الضمــان بــر روی حســاب بانکــی کــه خریــدار وجــه را بــه 
ــرای آن پرداخــت مــی کنــد  آن و کاالیــی کــه وجــه را ب
نیــز وجــود دارد. نمــودار زیــر نشــان دهنــده ی نحــوه ی 

عملکــرد تامیــن مالــی از طریــق پیــش پرداخــت اســت.

* انواع دیگری از تامین مالی از طریق پیش پرداخت
ــت  ــش پرداخ ــق پی ــی از طری ــن مال ــی تامی ــوع اصل ــه ن س

وجــود دارد:
ــد  ــی توانن ــز م ــراد نی ــراد: اف ــوی اف ــت از س ــش پرداخ -پی
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پیــش پرداخــت را انجــام دهنــد و نکتــه ی 
ــه  ــت ک ــن اس ــورد ای ــن م ــه در ای ــل توج قاب
ــل ماحظــه  ــه شــکل قاب فرآینــد حســابداری ب
ــک  ــه، ی ــرای نمون ــد. ب ــر می باش ــاده ت ای س
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ــده  ــد کنن ــه تولی ــک کارخان ی
مــواد  از  ســاختمانی  مصالــح 
ــای  ــاده اعط ــتیک آم ترموپاس
 fence نمایندگــی فروش و نصــب
wall تولیــدی خــود در شــهرهای 

مختلــف کانــادا می باشــد. 

جهت اطاعات بیشتر مربوط به این آگهی با 
ایمیل contact@canirn.com در ارتباط 

باشید.

مشــتری ممکــن اســت پرداخــت 
ــه کارت  ــوط ب ــاب مرب صورتحس
اعتبــاری خــود را ۳۰ روز بــه 
ــد  ــرض کنی ــدازد. ف ــر بیان تاخی
ــرای  ــک مشــتری ۲۰۰۰ دالر ب ی
کارت اعتبــاری خــود خــرج مــی 
کنــد و صورتحســاب را در همــان 
روز تســویه مــی کنــد. اگرچــه او 
ــس از  ــی پ ــدت کوتاه ــرف م ظ
اســتفاده از کارت اعتبــاری خــود 
پرداخــت را انجــام داده اســت امــا 
ایــن مبلــغ همچنــان بــه عنــوان 
مــی  تلقــی  پرداخــت  پیــش 
گــردد چــرا کــه صورتحســاب 
واقعــاً تــا ۳۰ روز دیگــر بــه تاریــخ 

ــد. ــی رس ــید نم سررس
*پیــش پرداخــت از ســوی 

شــرکت هــا: 
شــرکت هــا هزینــه هــای دارایــی 
مــورد  آینــده  در  کــه  هایــی 
ــرد را از  ــی گی ــرار م ــتفاده ق اس
پیــش پرداخــت مــی کننــد. 

ــه  ــروع ب ــرکت ش ــه ش ــی ک هنگام
اســتفاده از دارایــی خریــداری شــده 
ــن پیــش پرداخــت  ــد، ای مــی نمای
عــادی  ای  هزینــه  عنــوان  بــه 

ــود. ــی ش ــوب م محس

ــوی  ــت از س ــش پرداخ *پی
ــی: ــان مالیات مودی

ــاع  ــدون اط ــی ب ــان مالیات  مودی
ــی  ــش پرداخــت م ــات را از پی مالی
ــک  ــی از چ ــه برخ ــرا ک ــد چ کنن
ــد نشــده  ــان نق ــی آن هــای پرداخت

ــت  اس
 as some of their pay�check is(
stuck.(.  بــرای نمونــه، افــرادی بــا 
مشــاغل آزاد )خویــش فرمــا( ملــزم 
بــه پرداخــت مالیــات از طریــق 
پیــش پرداخــت در بــازه ی زمانــی 
تقریبــا ســه ماهــه هســتند. بــا ایــن 
ــی  ــان مالیات ــه مودی ــال، چنانچ ح
ــی  ــی واقع ــی مالیات ــش از بده بی
خــود را پرداخــت نماینــد، مشــمول 

ــاز  ــی )ب ــه پرداخــت مالیات اســترداد اضاف
پرداخــت مالیاتــی – Tax Refund( مــی 

شــوند. 
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* مزایای تامین مالی از طریق پیش پرداخت
ــازد  ــی  س ــادر م ــر فروشــنده ی کاال را ق ــن ام - ای
ــداِر  ــوی خری ــه از س ــی ک ــن مال ــا در ازای تأمی ت
ــد  ــا تولی ــود ب ــی ش ــام م ــا کاال انج ــول ی محص
ــد مــدت تأمیــن کاال  ــرارداد هــای بلن کننــدگان ق
منعقــد نمایــد. ایــن امــر فراهــم کننــده ی تأمیــن 
ــور  ــه منظ ــدگان ب ــد کنن ــاز تولی ــورد نی ــِی م مال

ــت.  ــد کاال اس تولی
-  همچنیــن، پیــش پرداخــت ممکــن اســت ایــن 
امــکان را بــه تولیــد کننــدگان بدهــد تــا بــه منظور 
توســعه بخشــِی پایــه ی وام دهــی خــود و کاهــش 
ریســک هــای مرتبــط بــا تأمیــن هزینــه، بــه دنبال 

تأمیــن مالــی تجــاری بیشــتری باشــند.
ــه  ــزه ی پرداخــِت ســوِد کاهــش یافت ــن، انگی - همچنی
)reduced interest payment( در مبلــغ اولیــه ی باقــی 
مانــده وجــود دارد. بــه عبارتــی دیگــر، چنانچــه در 
حــال پیــش پرداخــت بــرای هــر وامــی هســتید، ســود 
پرداختــی )interest pay�out( شــما کمتــر مــی شــود.

ــش پرداخــت،  ــق پی ــد از طری ــی توانن ــا م - شــرکت ه
هزینــه هــای نیــروی کار و همچنیــن هزینــه هــای خــود 

را پرداخــت نماینــد. 
ــی  ــا م ــی مجــدِد بدهــی ه ــن مال ــا تامی ــز ب ــراد نی - اف
تواننــد بدهــی هــای گذشــته ی خــود را از پیــش 

ــد.  ــت نماین پرداخ

* معایب تامین مالی از طریق پیش پرداخت
ــه  ــت، ب ــش پرداخ ــای پی ــه ه ــه ی تعرف - هزین
دلیــل هزینــه هــای مرتبــط بــا خدمــات رســانی به 
مشــتریان از ایــن طریــق، باالتــر از هزینــه ی تعرفه 

هــای معمولــی اســت. 
- ریســک هــای مرتبــط بــا معامــات را نمــی تــوان 

بــه طــور کامــل حــذف نمــود و تاجــر بــه نــدرت 
مجــاز بــه انتقــال آنهــا بــه بانــک اســت. 

- بــه ویــژه در امــر تامیــن مالــی کاال هــا، مســائل و 
خطــرات بالقــوه ی بیشــتری حــول موضــوع پیــش 
پرداخــت بــه تامیــن کننــده وجــود دارد و وام هــا 

نیــز بایــد دقیــق نظــارت شــوند. 



تحویل کاال با بهترین  کیفیت در 
ونکوور ، تورنتو و مونترال از ما

قابلیت نصب برندشما بر روی  بسته بندی 

دارای کد تایید آمازون و کانادا 
) چنانچه در آمازون قصد فروش دارید(
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* مطالعه ی موردی 
ــیار  ــرکت( بس ــروه )ش ــک گ Duferco ی
ــای  ــت ه ــت. فعالی ــد اس ــوع و توانمن متن
اصلــی آن بــر بخــش هــای تجــارِی انــرژی، 
ــوده و در  ــز ب ــت و کشــتیرانی متمرک صنع
 HBIS .ــت دارد ــان فعالی ــور جه ۲۲ کش
Group Tangsteel نیــز شــرکت بــزرگ 
فــوالد چیــن و یکی از ارکان HBIS اســت. 
ایــن شــرکت در مرکــز دایــره ی اقتصــادی 
»بوهــای« واقــع شــده کــه پکــن، تیانجیــن 

و ِهِبــی را بــه هــم متصــل مــی کنــد. 
در ســال Duferco ،۲۰۱۲ یــک طــرح 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــت را ب ــش پرداخ پی
روابــط تجــاری و فنــی رو بــه رشــد خــود 
بــا Tangsteel آغــاز نمــود. Duferco نه 
ــوالت  ــاری محص ــنده ی انحص ــا فروش تنه
ــن  ــه ضام ــود بلک ــده ب ــادر ش ــوالدِی ص ف
ریســک ۱۰ درصــدی ذیــل قــرارداِد امضــا 
شــده هــم بــود. ایــن وام توســط شــعبه ی 
شــانگهای  Deutsche Bank )چیــن( 
بــه  کارســازی شــد کــه متولیــان آن 
 security(  عنــوان عوامــل تامیــن وثیقــه

 Tangsteel .عمــل مــی کردنــد)agent
ــه  ــوالد را ب ــت ف ــش  پرداخ ــن وام پی ای
ــل  ــن  المل منظــور گســترش تجــارت بی

ــود.  خــود اســتفاده نم
* سواالت متداول

ــرارداد  ــرای ق ــا ب ــاِت افش ــا الزام ۱- آی
هــای پیــش پرداخــت وجــود دارد؟

- بلــه، یــک شــرکت بازرگانــی معامــات 
پیــش پرداخــت را در صــورت هــای مالی 

ســاالنه خــود افشــا مــی کنــد.

۲- آیــا پیــش پرداخــت شــامل شــرکت 
هــای غیربانکــی کــه ریســک هــای 
اقتصــادی مــی پذیرنــد و آمادگــی مقابله 
بــا آن را ندارنــد نیــز مــی شــود؟ اگــر بله، 
ــا  ــه ب پــس چنیــن شــرکت هایــی چگون
ــد؟  ــه مــی کنن ــا مقابل ــن ریســک ه ای

- پیــش  پرداخــت واقعــاً شــامل ایــن امــر 
نیســت که شــرکت  هــای تجاری ریســک  
ــد از  ــی  توانن ــه نم ــد ک ــی را بپذیرن های
عهــده ی آن برآینــد )آن را مدیریــت 

ــی  ــد دانــش مطلوب کننــد( چــرا کــه بای
از شــرکت  هــای تولیــد کننــده و روابــط 
خوبــی بــا پاالیشــگاه  هــا داشــته باشــند. 
ایــن امــر همچنیــن بــه آنهــا اجــازه مــی 
دهــد تــا از فــروش )off�take( / عرضــه 
 It( ی محصــول اطمینــان حاصــل کننــد
 also allows them to secure
the off�take/supply of prod�
ــار،  ــا درکــی از اعتب ــن، آنه uct(. بنابرای
ــا  ــط ب ــای مرتب ــش ه ــکات و چال مش
انجــام یــک معاملــه را دارنــد. همچنیــن، 
ــده ای از  ــد عم ــد درص ــی توانن ــا م آنه
ــک  ــه بان ــی خــود را ب ریســک هــای مال
هایــی کــه وام هــای پیــش پرداخــت بــه 
ــل  ــت، منتق ــه اس ــاص یافت ــا اختص آنه
ــرکت  ــه ش ــن گون ــن، ای ــد. بنابرای نماین
ــا  ــا تقســیم ریســک هــای خــود ب هــا ب
ــا ریســک  ــه ب ــی مقابل ــا، توانای ــک ه بان

ــد. ــوه را دارن هــای اقتصــادی بالق
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کارفرمایان 
کانادایی 

را  کارکنانشان 
پستهایشان  با 

رسانههای  در 
ارزیابی  اجتماعی 

میکنند..

کارفرمایان کانادایی کارکنانشان را با پست هایشان در رسانه های اجتماعی ارزیابی می کنند

مراقب توئیت هایتان باشید: بیشتر کارفرمایان کانادایی کارکنانشان را با پست هایشان در 
رسانه های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهند

ــط  ــه توس ــد ک ــنجی جدی ــک نظرس ــج ی نتای
مؤسســه افکارســنجی هریــس انجــام شــده 
نشــان می دهــد کــه ۸۶ درصــد از شــرکت های 
کانادایــی کارکنانشــان را بــه دلیــل انتشــار 
اجتماعــی  رســانه های  در  پست هایشــان 
ارزیابــی کــرده و چنانچــه نامناســب باشــند 

می کننــد. اخــراج 
انتشــار مطالبــی کــه بــه اعتبــار شــرکت لطمــه 
کارفرمایــان  از  درصــد   ۶۳ بــرای  می زنــد، 

کانادایــی عملــی غیرقابل بخشــش اســت.
ــز  بیــش از نیمــی از شــرکت ها )۵۸ درصــد( نی
کارمندشــان را بــه دلیــل افشــای اطاعــات 

ــن در  ــت آنای ــل صحب ــه دلی ــد ب ــه و ۴۵ درص محرمان
مــورد مصــرف غیرقانونــی مــواد مخــدر اخــراج کرده انــد.

ــن نظرســنجی همچنیــن نشــان داده کــه ۳۷ درصــد  ای
ــض  ــل نق ــه دلی ــدی را ب ــی کارمن ــان کانادای از کارفرمای
ــد  ــرکت و ۳۲ درص ــی ش ــانه های اجتماع ــی رس خط مش
از شــرکت ها بــه دلیــل بحــث در مــورد مصرف مشــروبات 

ــد. ــراج کرده ان ــی اخ الکل
از  درصــد  تنهــا ۱۴  نظرســنجی،  ایــن  اســاس  بــر 
ــر  ــدی را ب ــچ کارمن ــه هی ــد ک ــی گفتن ــران کانادای مدی
اســاس پســت های رســانه های اجتماعی شــان اخــراج 

. نمی کنــد
این نظرسنجی همچنین نشان می دهد:
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ــد  ــادا بای ــدگان کار در کان ــا جوین ــی ی ــان فعل کارکن
مراقــب مطالبــی کــه در رســانه های اجتماعــی پســت 
می کننــد باشــند. زیــرا ۶۵ درصــد از شــرکت ها 

ــاس  ــر اس ــان را ب ــان جدیدش ــه کارکن ــد ک گفته ان
پســت های آن هــا در رســانه های اجتماعــی 

گزینــش می کننــد.
ایــن  شــرکت ها  ایــن  از  درصــد   ۶۴

اســتراتژی را مؤثــر می داننــد و ۴۱ 
از  پــس  کار  از متقاضیــان  درصــد 

اجتماعــی،  شــبکه های  در  حضــور 
می دهنــد. دســت  از  را  شغلشــان 

بااین وجــود اکثــر جوینــدگان کار )۶۱ 
ــانه های  ــر رس ــه تأثی ــادی ب ــد( اعتق درص
اجتماعــی در وضعیــت استخدامشــان ندارند.

و جالــب ایــن اســت کــه ۸۸ درصــد از 
جوینــدگان کار معتقــد هســتند یــک کارفرمــا 

نبایــد کارمنــدان را بــر اســاس پســت های 
رســانه های اجتماعــی ارزیابــی و یــا اخــراج کنــد.

ــد از  ــا ۱۸ درص ــنجی، تنه ــن نظرس ــاس ای ــر اس ب
ــوب و از  ــی مکت ــط  مش ــی خ ــرکت های کانادای ش

پیــش تعییــن شــده دررابطه بــا رســانه های اجتماعــی 
ــد. ــرای کارمندانشــان دارن ب

 ۲۰۲۲ دســامبر   ۱۵ تــا   ۱ بیــن  نظرســنجی  ایــن 
به صــورت آنایــن از ۵۰۶ فــردی کــه درصــدد اســتخدام 

در شــرکت های کانادایــی بودنــد انجــام شــد.

taxation team
اگر صاحب کسب و کار و یا ایده تجاری هستید 

در کوتاه ترین زمان ممکن و با برنامه تامنی منابع مالی و 
سیستم بازاریابی انجمن توسط نریوهای متخصص کسب 

و کار خود را رونقی دوباره ببخشید. 
taxation دارای تیم مالی حرفه ای با تخصص

CPA عضو
E-commerce تیم تخصیص

تیم حقوقی عضو کانون وکالی کبک و فدرال

سرویس ویژه انجمن بازرگانی ایران و کانادا
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ی  ر تجا ی  کســر ر  ال د ن  میلیو  ۱ ۶ ۰ مرب  ســا د ر  د ا  د نا کا  : کرد م  عــال ا ا  د نا کا ر  آما مرکــز 
ست ا شته  ا د

کانادا  آمــــار  مـرکز 
کرد: اعالم 

دسامبر  در  کانادا   
دالر  مــیــلیون   ۱۶۰
تجاری  کســــــــری 

است... داشته 
اداره آمــار کانــادا به تازگــی اعــام کــرد کــه 
ــون  ــور ۱6۰ میلی ــامبر ۲۰۲۲ کش ــاه دس در م
دالر کســری تجــاری داشــته؛ زیــرا هــم 
ــا نوامبــر  صــادرات و هــم واردات در مقایســه ب

ــت. ــه اس ــش یافت ۲۰۲۲ کاه

 BMO Capital اقتصــاددان  کاوشــیک،  شــلی 
ــاه  ــادا در م Markets، دراین رابطــه گفــت کــه کان
ــی دچــار کســر  ــرای دومیــن مــاه متوال دســامبر ب
ــر  ــرژی ب ــت ان ــش قیم ــرا کاه ــده؛ زی ــه ش بودج

ــت. ــته اس ــر داش ــادرات تأثی ص
کاوشیک با انتشار گزارشی افزود:

واقعــاً  تجــاری  جریان هــای  حــال،  ایــن  بــا 
می دهنــد  نشــان  و  هســتند  دلگرم کننده تــر 
ــه طــور معنــاداری در  ــد تجــارت کشــور ب کــه رون
ســه ماهه چهــارم ســال ۲۰۲۲ رشــد کــرده اســت.

برابــر گــزارش مرکــز آمــار کانــادا صــادرات 
ــه  کشــور در مــاه دســامبر ۱/۲ درصــد نســبت ب
مــاه قبــل کاهــش داشــته و بــه ۶۳ میلیــارد دالر 
رســیده اســت. صــادرات انــرژی نیــز در دســامبر 
ــارد دالر  ــه ۱۴/۳ میلی ــش ب ــد کاه ــا ۷/۶ درص ب
ــوالت  ــادرات محص ــان ص ــت. هم زم ــیده اس رس
ــا  ــز ب ــی نی ــواد غذای ــری و م کشــاورزی، ماهیگی
۹/۹ درصــد کاهــش بــه ۵/۳ میلیارد دالر رســیده 

اســت.
در همیــن حــال، در مــاه دســامبر پارســال واردات 
کشــور بــا ۱/۳ درصــد کاهــش بــه ۶۳/۱ میلیــارد 
ــا  ــی ب ــای مصرف ــرا واردات کااله ــید. زی دالر رس
۶/۴ درصــد کاهــش بــه ۲۱/۱ میلیــارد دالر و 
ــا  ــات آنه ــوری و قطع ــه موت ــایل نقلی واردات وس
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بــا ۶ درصــد کاهــش بــه ۹/۹ میلیــارد 
دالر رســید.

ــادرات  ــز، کل ص ــی نی ــر حجم از نظ
کانــادا در دســامبر ۰/۹ درصــد افزایــش 
داشــته درحالی کــه حجــم واردات ۱/۹ 

درصــد کاهــش یافتــه اســت.

* برابر اعام مرکز آمار کانادا:
کســری تجــاری کانــادا بــا ســایر 
ــده(  ــاالت متح ــراز ای ــورها )به غی کش
ــوده و  ــارد دالر ب ــامبر ۷/۱ میلی در دس

ــارد دالر  ــا ۷/۳ میلی در مقایســه ب
در نوامبــر، کاهــش داشــته اســت. 
ــر  ــورهایی غی ــرا واردات از کش زی
از ایــاالت متحــده ۳/۸ درصــد 
ــان  ــه هم ــادرات ب ــش و ص افزای
کاهــش  درصــد   ۴/۵ کشــورها 

ــت. ــته اس داش
ــارت  ــازاد تج ــال، م ــن ح در همی
ــده  ــاالت متح ــا ای ــادا ب کاالی کان
در دســامبر بــه ۷ میلیــارد دالر 

رســید کــه در مقایســه بــا ۷/۱ 
میلیــارد دالر در نوامبــر کاهــش 
ایــاالت  بــه  و صــادرات  داشــته 
و  کاهــش  درصــد   ۰/۱ متحــده 
ــه  ــش یافت واردات ۰/۲ درصــد افزای

ــت. اس
ــه  ــرد ک ــام ک ــادا اع ــار کان اداره آم
مــازاد   ،۲۰۲۲ ســال  کل  بــرای 
 ۲۰/۱ کشــور  کاالیــی  تجــاری 
کــه  اســت  بــوده  میلیــارد دالر 
نســبت بــه مــازاد تجــاری ۴/۶ 
 ۲۰۲۱ ســال  در  میلیــارددالری 

افزایــش یافتــه اســت.
در گزارشــی جداگانــه، ایــن آژانــس 
تجــارت  کســری  کــرد  اعــام 
بین المللــی کانــادا در خدمــات ۱/۲ 
میلیــارد دالر در دســامبر بــوده و در 
مقایســه بــا ۱/۴ میلیــارد دالر در 

ــه اســت. ــش یافت ــر کاه نوامب
در دســامبر ســال ۲۰۲۲، صــادرات 
درصــد   ۱/۱ بــا  نیــز  خدمــات 
افزایــش بــه ۱۴/۲ میلیــارد دالر 
واردات  درحالی کــه  رســید، 
خدمــات بــا ۰/۶ درصــد کاهــش بــه 

رســید. دالر  میلیــارد   ۱۵/۴
ــادا،  ــر گــزارش اداره آمــار کان بنــا ب
ــی کاال  ــارت بین الملل ــوع تج مجم
ــی از  ــز حاک ــور نی ــات کش و خدم
کســری ۱/۳ میلیــارددالری تجــاری 
کشــور بــا جهــان در دســامبر اســت 
کــه در مقایســه با ۱/۶ میلیــارد دالر 

در نوامبــر کاهــش یافتــه اســت.
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شــته  گذ ل  ســا با  یســه  مقا ر  د یی  ا د نا کا ی  رها ا نو خا م  یک ســو لی  ما ضعیت  و
ست ا ه  کرد فت  ا

مــــــالی  وضـــــعیت 
خانوارهای  یکسوم 
کانادایی در مقایسه 
گذشــته  ســال  بــــــا 
اســت... کــرده  افــت 

ــی  ــای کانادای ــوم خانواره ــه یک س ــد ک ــان می ده ــد نش ــنجی جدی ــک نظرس ــج ی نتای
ــا ســال گذشــته افــت کــرده اســت. معتقدنــد وضعیــت مالی شــان در مقایســه ب

ــر اســاس ایــن نظرســنجی کــه  ب
افکارســنجی  مؤسســه  توســط 
لگــر و انجمــن مطالعــات کانادایی 

انجــام شــده اســت:
خانواده هــای  از  درصــد   ۳۴
آن  در  شــرکت کننده  کانادایــی 
اذعــان داشــتند کــه وضعیــت 
ــک  ــا ی ــه ب ــان در مقایس مالی ش
شــده  خــراب  گذشــته  ســال 

اســت.
 ۵۸( پاســخ دهندگان  اکثــر 
درصــد( نیــز گفتنــد کــه وضعیت 
ــاً مشــابه ســال  ــی آنهــا تقریب مال

ــت. ــل اس قب
درصــد   ۹ حــال،  همیــن  در 
ــد  ــزارش دادن شــرکت کنندگان گ
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ــود  ــا بهب ــی آنه ــت مال ــه وضعی ک
ــت. ــه اس یافت

جــک جــدواب، رئیــس انجمــن 
مطالعــات کانادایــی، گفــت کــه 
ایــن  در  یافتــه  جالب تریــن 
نابرابــر  چالــش  نظرســنجی 
ســال  طــول  در  کانادایی هــا 
ــف  ــار ضعی ــت و اقش ــته اس گذش
بیــش از بقیــه ایــن احســاس را 

. ند شــته ا ا د
در میــان خانوارهــای کانادایــی کــه 
کمتــر از ۴۰ هــزار دالر درآمــد 
دارنــد، ۴۲ درصــد گــزارش کردنــد 
ــا  ــی آنه ــت مال ــه امســال وضعی ک
ــی  ــر شــده اســت. ایــن در حال بدت
اســت کــه در ایــن نظرســنجی ۲۵ 

ــته اند  ــان داش ــراد اذع ــد اف درص
اکنــون درآمدشــان ۱۰۰ هــزار 

ــا بیشــتر اســت. دالر ی
ــک  ــه بان ــان اینک ــا بی ــدواب ب ج
ــری  ــرای جلوگی ــادا ب ــزی کان مرک
از افزایــش ســریع قیمت هــا، از 
ــش  ــت افزای ــا هش ــارس ب ــاه م م
ــدت  ــره را به ش ــرخ به ــی، ن متوال
تأثیــرات  افــزود:  داد  افزایــش 
ــر و  ــره باالت ــای به ــورم و نرخ ه ت
ســختی  ازاین دســت،  مــواردی 
ــد  ــر اقشــار کم درآم بیشــتری را ب
ــد. ســال گذشــته  ــل می کن تحمی
ــره  ــرخ به ــش ن ــاال و افزای ــورم ب ت
ــر  ــادی ب ــی زی ــار مال ــث فش باع

کانادایی هــا شــد.



آمــــاده واگــذاری یــک فرنچایز ســود آور در 
زمینــه آموزشــی در شــهرهای مختلــف کانــادا

 
بــا حداقــل فضای 600 اســکوآرفیت و ســرمایه 
پانــزده هــزار دلاری همیــن امروز کســب و کار 

خــود را در یکــی از ســودآور تریــن فرنچایزهای 
کانادا آغــاز ککنید.

جهت اطالعات بیشتر مربوط به این آگهی با ایمیل
 contact@canirn.com  در ارتباط باشید.
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بریتیــش  و  خوش بین تریــن  کبکی هــا 
بدبین تریــن کلمبیایی هــا 

ــد  ــان می ده ــن نش ــنجی همچنی ــن نظرس ای
کــه کبکی هــا کمتریــن احتمــال را دررابطه بــا 
ســاکنان  و  می دادنــد  مالی شــان  افــت 

ــترین. ــس، بیش ــا برعک ــش کلمبی بریتی
بــه گفتــه جــدواب تنــوع در پاســخ ها در 
ــازار و  ــه ب ــت ب ــن اس ــور ممک ــر کش سراس
تفــاوت در قیمــت مســکن نیــز مربــوط باشــد.

در ایــن نظرســنجی همچنیــن 
ــان  ــتر از صاحب ــتأجران بیش مس
خانــه نگــران بــد شــدن وضعیــت 

بوده انــد. مالی شــان 
ایــن نظرســنجی طــی ۲3 تــا ۲5 
ژانویــه امســال بــه طــور آنایــن 
ــده  ــام ش ــی انج از ۱554 کانادای

ــت. اس
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داشتن  نگه  ایمن  به  کمک  برای  راه   ۵
اینترنت... فضـــای  در  شــــما  فـرزند 

بچه هــای امــروز در فضــای دیجیتــال رشــد 
می کننــد. آنهــا قــرار اســت کــه بخشــی از 
ــت،  ــذار در اینترن ــت و گ ــا گش ــود را ب ــان خ زم
و  اجتماعــی  رســانه های  در  اشــتراک گذاری 
دریافــت محتــوای ارســال شــده توســط دوســتان 
و اینفلوئنســرها در فضــای آنایــن ســپری کننــد. 

ــای آن  ــه معن ــایبری ب ــرات س ــود، خط ــن وج ــا ای ب
ــان  ــودن فرزندانت ــان ب ــرای در ام نیســت کــه شــما ب
ــن نگــه داشتنشــان داشــته باشــید. ــه آفای ــازی ب نی
ــش  ــال افزای ــادا در ح ــایبری در کان ــم س ــرخ جرائ ن
اســت و افــراد، خانواده هــا و مشــاغل را بــه طــور 
یکســان تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. ایــن خبــر 
بــدی اســت. امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایمــن 
بــودن از ایــن خطــرات ســایبری زحمــت زیــادی 
ــرای  ــد ب ــا بدانی ــت ت ــط کافیس ــد. فق نمی طلب
ــرداران از  ــا و کاهب ــتن هکره ــه داش دور نگ
ــه کاری  ــود چ ــاب های خ ــتم و حس سیس
 Cyber بایــد انجــام دهیــد. برنامــه ی
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــا ب Safety ۱۰۱ م
شــده کــه ابزارهــا و نــکات اساســی را در 
اختیــار شــما قــرار می دهــد تــا بتوانیــد 
در  داده هایتــان  و  خانــواده  خــود،  از 

ــد. ــت کنی ــال محافظ ــای دیجیت دنی
ــادی را در  ــان زی ــما زم ــدان ش ــا فرزن آی



شرکت فروشنده کاال در آمریکای شمالی،
 نوع کاال و میزان درخواستی خود را 

برای ما مشخص کنید و کاالی خود
 را در ایران تحویل بگیرید. 

گروه بازرگانی
 C.I.H  

با بیش از ده سال تجربه خرید
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ــه  ــا اینک ــد؟ ی ــت می گذرانن اینترن
زمان محــدودی را بــه آن اختصاص 
صــورت،  هــر  در  می دهنــد؟ 
را  اقدامــات مشــابهی  می توانیــد 
انجــام دهیــد تــا از محتــوای مضــر، 
ــان ســایبری، شــکارچیان و  زورگوی
ســایر خطراتــی کــه ممکــن اســت 
ســامت روان و آبــروی فرزندتــان را 
ــان  ــرار دهــد، در ام ــر ق تحــت تاثی

ــد. بمانی

ــه  ــج نکت ــه، پن ــن مقال در ای
حفــظ  بــه  کمــک  بــرای 
امنیــت ســایبری فرزنــد شــما 

ــت. ــده اس آم

۱. درباره فعالیت آناین آنها 
به طور صریح و واضح صحبت 

کنید
ــایت ها  ــت از س ــه صحب ــی ک زمان
ــورد  ــه م ــود ک ــی میش و برنامه های
ــه  ــتند ب ــان هس ــتفاده فرزندانت اس

ــا  ــه ب ــت ک ــم اس ــد، مه ــان می آی می
آنهــا دائمــا حــرف بزنیــد.  بــا یکدیگــر 
بــه فعالیــت آنایــن فرزندتــان نگاهــی 
بیاندازیــد و دربــاره مناســب بــودن و یا 
نبــودن محتــوا بحــث کنیــد و بــه آنهــا 
بگوییــد کــه چگونــه ممکــن اســت که 
ایــن موضــوع بــا افزایــش ســن تغییــر 

کنــد.

۲.موارد نامناسب را باک کنید
ــما  ــد ش ــه فرزن ــم ک ــدر ه ــر چق ه
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــورد کارهای در م
آنایــن انجــام می دهــد صــادق باشــد، 
فشــار و کنجــکاوی همســاالن ممکــن 

برنامه هایــی  و  ســایت ها  بــه  اســت 
برســد کــه شــما آنهــا را بــرای فرزندتــان 
ــد. گزینه هــای کنتــرل  مناســب نمی دانی
ــه  والدیــن و کنتــرل محتــوا می تواننــد ب
شــما کمــک کننــد تــا آنچــه را کــه فکــر 
می کنیــد بــرای خانواده تــان مناســب 
اســت مدیریــت کنیــد. می توانیــد از  
ــتگاه های  ــرای دس ــگان ب ــای رای برنامه ه

اندرویــدی و کنتــرل داخلــی اپــل بــرای 
والدیــن اســتفاده کنیــد تــا محتــوا، 
پرداخــت، حریــم خصوصــی و زمــان 
اســتفاده از دســتگاه فرزنــد خــود را 

ــد. ــدود کنی مح



نت ینرت ا ی  فضــا ر  د شــما  فرزند  شــن  ا د نگه  یمن  ا به  کمک  ی  بــرا ه  را  5

3.در جریان دوستان آناینشان 
باشید

همانطــور کــه بعیــد اســت بــه فرزندتــان 
ــز  ــه هرگ ــتی ک ــه دوس ــد ک ــازه دهی اج
ندیــده یــا نامــش بــه گوشــتان نخــورده را 
ماقــات کنــد، انجــام اقدامــات احتیاطــی 
دســتگاه های  بــا  مواجهــه  در  مشــابه 
ــر  ــه نظ ــمندانه ب ــز هوش ــی نی الکترونیک
برنامه هــای  و  ســایت ها  می رســد. 
شــبکه های اجتماعــی، ویدئوهــا، قســمت 
چــت بــازی و پیــام رســان ها هــم توســط 
کــودکان و هــم توســط بزرگســاالن مــورد 
ــی  ــما حت ــد. ش ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
بــا وجــود گزینــه ی کنتــرل والدیــن، 
ــان را  ــتفاده فرزندانت ــد اس ــان بای همچن

ــید. ــته باش ــر داش ــر نظ زی

4. دنیای دیجیتال را با 
دنیای آفاین مقایسه 

کنید

فــرض کنیــد کــه فرزنــد شــما دوســت 
دارد اطاعــات، عکــس یــا نظــرات خــود 
را بــه صــورت آنایــن بــه اشــتراک 
ایــده ی  صــورت،  ایــن  در  بگــذارد. 
خوبــی اســت کــه آنهــا را تشــویق کنیــد 
تــا از خــود بپرســند: آیــا می توانــم 
ــه  ــه ب ــک غریب ــا ی ــوع را ب ــن موض ای
اشــتراک بگــذارم؟ بــا ایــن کار بــه آنهــا 
یــادآوری کنیــد کــه مطلبــی کــه پســت 
ــی  ــراد ب ــن اف ــد در بی ــد می توان می کنن
شــماری بچرخــد و ممکــن اســت بــرای 
همیشــه موجودیــت خــود را بــه صــورت 
آنایــن حفــظ کنــد. شــاید همیــن بــه 
ــه  ــد ک ــی بده ــا دلیل آنه
پســت  از  قبــل 
کــردن، مکــث 
و  کننــد 

با 

ــد. ــر کنن ــت فک دق

5. به آنها یادآوری کنید که 
اطاعات خود را ایمن نگه 

دارند
ــد شــما در مدرســه  اگــر فرزن
بــرای خــودش کمــد دارد، 
را  آن  زیــاد  احتمــال  بــه 
قفــل می کنــد تــا وســایل 
دارد.  نگــه  ایمــن  را  خــود 
حفــظ  آنایــن  دنیــای  در 
حریــم خصوصــی و ایمنــی 
ــدازه  ــن ان ــه همی ــات ب اطاع
ــه  ــی ک ــت. در حال ــم اس مه
ــی  ــم خصوص ــات حری تنظیم
تلفــن همــراه می توانــد بــرای 
ــد  ــی مانن ــم اقدامات ــن مه ای
ــی  ــردن مکان یاب ــوش ک خام
مــورد  برنامه هــای  بــرای 
انجــام  فرزنــدان  اســتفاده 
مهــم  همچنــان  دهــد، 
اســت کــه بچه هــا بداننــد 
ــخصی و  ــات ش ــد اطاع نبای
ــه  ــی را ب ــی خصوص خانوادگ
ــه اشــتراک  ــن ب صــورت آنای

بگذارنــد.



*     ایجاد فروشگاه آنالین و فروش آنالین 

محصولات شما

*    30درصد تخفیف ویژه برای اعضای 

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

بهترین سرویس تبلیغاتی

تبلیغات موثر در جامعه فارسی زبان 

کانادا
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قــبل  که  نــــــکته   ۵
پشتیبانی  درخواست  از 
باید  خودرو  خرید  مالی 

بدانـید...
درک مفهــوم پیــش صاحیــت، گزارش هــای 
ــک  ــما کم ــه ش ــرارداد ب ــات ق ــاری و جزئی اعتب
ــرای  ــن را ب ــه ممک ــن معامل ــا بهتری ــد ت می کن
تامیــن مالــی خــودرو انجام دهیــد. خرید ماشــین 
ــن  ــا ممک ــت، ام ــز اس ــه هیجان انگی ــک تجرب ی
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــرای خریداران ــت ب اس
ــده و  ــد پیجی ــی می کنن ــن مال ــت تامی درخواس

گیج کننــد باشــد.



ــی  ــن بازرگان ــی انجم ــروه تخصص کارگ

ــور  ــه امــ ــادا در زمینـ ــران و کانـ ایـ

کمک هـــای دولتـــی و تامیـــن منابع مالی
کارگــروه تخصصــی انجمــن در حــال تکمیــل شــدن اســت. 
اعضــای انجمــن در ایــن کارگــروه تخصصــی همــراه بــا 
ــه  ــه چگون ــد ک ــی می آموزن ــه خوب ــاری ب ــه ای تج ــوچ حرف ک

کمک هــای دولتــی را می تواننــد بدســت آورنــد. 

اگــر شــما صاحــب ایــده و یا کســب و کاری کوچک هســتید و 
بــرای گســترش فعالیــت خــود نیازمنــد کــوچ مالــی بیزینــس 
ــرای  ــه ب ــب ترین گزین ــن مناس ــت در انجم ــتید، عضوی هس

شماست! 

نید ا بد یــد  با رو  د خو ید  خر لــی  ما نی  پشــتیبا ســت  ا رخو د ز  ا قبل  که  نکتــه   5

* نکات اولیه مربوط به وام ماشین
وام خــودرو، مقــدار مشــخصی از پــول 
ــی  ــه بانک ــما از موسس ــه ش ــت ک اس
ــرخ بهــره  ــا ن ــا نمایندگــی خــودرو ب ی
از پیــش تعییــن شــده می گیریــد. 
ــان  ــی از زم ــازه ی معین ــپس، در ب س
بایــد آن مبلــغ را پرداخــت کنیــد کــه 
بــه آن » term« می گوینــد. شــما 
قــرار اســت بخشــی از وام از پیــش 

توافــق شــده خــود را بــه صــورت هفتگی، 
دو هفتــه ای یــا ماهانــه پرداخــت کنیــد. 
ــت  ــدت بازپرداخ ــول م ــن در ط همچنی
ــی  ــود وام اصل ــره و س ــت به ــا پرداخ ب

موافقــت می کنیــد.
ایــن فرآینــد ممکــن اســت در 
ظاهــر ســاده بــه نظــر برســد، امــا 
ــروع  ــرای ش ــم ب ــدام مه ــد اق چن

ــود دارد: وج

و  اطــراف  در  جســت وجو   .۱
ــره:  ــرخ به ــه ن مقایس

شــرایط و نــرخ بهــره وام خــودرو 
نمایندگی هــای  در  می توانــد 
ــام  ــد. انج ــاوت باش ــف متف مختل
کمــی تحقیقــات بیشــتر می تواند 
ــه و  ــن معامل ــه بهتری ــما را ب ش
خریــد ممکــن برســاند. چیزهایی 
ــه دنبالشــان باشــید  ــد ب ــه بای ک
ــوند: ــر می ش ــوارد زی ــامل م ش

ــدگان  ــر وام دهن ــغ وام: اکث - مبل
بــرای وامــی کــه ارائــه می دهنــد 
حداکثــری  و  حداقــل  مقــدار 

ــد. دارن
- نــرخ بهــره: مراقــب باشــید کــه 
ــرخ  ــن ن ــن و کمتری حتمــا بهتری
ــرای وام خــود انتخــاب  بهــره را ب
ــرخ  ــاد ن ــزان زی ــرا می ــد، زی کنی
ــی را  ــه کل ــد هزین ــره می توان به

ــش دهــد. افزای
- مــدت بازپرداخــت: ایــن زمــان 
معمــوال بیــن ۳۶ تــا ۹۶ مــاه 
ــه  ــت ماهان ــت. پرداخ ــر اس متغی
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ــه  ــا هفتگــی( و مجمــوع کل وامــی کــه بازپرداخــت می کنیــد ب )ی
ایــن مــدت بســتگی دارد. پرداخت هــای هفتگــی یــا ماهانــه بــا 
ــی می شــوند  ــان هــم طوالن مقــدار کــم کــه در طــول زم
ممکــن اســت در دراز مــدت هزینه بیشــتری برای شــما 
ــاره مــدت  داشــته باشــند. هنــگام تصمیم گیــری درب
ــد را  بازپرداخــت وام، ارزش کل وامــی کــه می گیری

در نظــر داشــته باشــید.
۲. بررسی گزارش اعتباری: 

گــزارش اعتبــاری شــما صورتــی از وضعیــت 
ــزان  ــامل می ــه ش ــت ک ــی شماس ــاری فعل اعتب
بدهــی و طــول تاریــخ اعتبارتــان می شــود. 
ــن  ــما را تعیی ــاری ش ــره اعتب ــات نم ــن اطاع ای
ــه  ــدد س ــک ع ــامل ی ــاز ش ــن امتی ــد. ای می کنن
رقمــی می شــود کــه از ۳۰۰ تــا ۸۵۰ متغیــر اســت. 
هــر چــه امتیــاز شــما باالتــر باشــد، احتمــاال شــانس 
بیشــتری بــرای تاییــد وام خــودرو خــود خواهید داشــت.
ــادا می تواننــد رتبــه اعتبــاری  مشــتریان رویــال بانــک کان

خــود را بــدون تاثیــر بــر امتیــازات اعتبــاری بررســی کننــد.

3. شرایط الزم: 
بهتــر اســت قبــل از شــروع خریــد خــودرو، 
از آنچــه کــه می خواهیــد بخریــد بــرآوردی 

ــت  ــش صاحی ــه پی ــد. پروس ــه کنی تهی
ــه طــور کلــی یــک فرآینــد ســریع و  ب

ســاده اســت.
 شــما در ایــن رونــد اطاعــات مالــی 

خــود، از جملــه درآمــد و تعهــدات 
بدهــی جــاری را در اختیــار فرد 
ــد و او  ــرار می دهی ــده ق وام دهن
ــات، از  ــن اطاع ــاس ای ــر اس ب
ــما  ــه ش ــود ب ــل خ ــزان تمای می
بــرای خریــد وســیله نقلیــه، 
ــام  ــی انج ــی آزمایش ــک ارزیاب ی

می دهــد.
پیــش صاحیــت بــه معنــای 
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تاییــد تضمینــی وام شــما پــس از ارســال درخواســت رســمی نیســت. 
ــال  ــد و احتم ــک کن ــه کم ــزی بودج ــه برنامه ری ــت ب ــن اس ــا ممک ام
غافلگیــری یــا ناامیــدی ناخواســته ناشــی از عــدم دریافــت وام را کاهــش 

ــد. ده
4. شرایط وام: 

قــرارداد را بخوانیــد. حتمــا هنگامی کــه خود را بــرای امضای قــرارداد وام 
خــودرو آمــاده می کنیــد ،مطمئــن شــوید کــه بــا چــه چیــزی موافقــت 
می کنیــد. وام دهنــده ممکــن اســت شــرایطی ماننــد درخواســت برخــی 

ــت  ــه پرداخ ــزام ب ــا ال ــا ی از بیمه نامه ه
ــرای پرداخــت زودهنــگام وام  جریمــه ب
بــه صــورت یکجــا را بــه قــرارداد اضافــه 

کند
مراقــب قراردادهــای تقلبــی نیز باشــید! 
اگــر شــرایط وام خیلــی خــوب بــه نظــر 
ــد.  ــی نباش ــت واقع ــد،ممکن اس می رس
ادعــا  کاهبــرداران  اوقــات  گاهــی 
ــودرو  ــای خ ــرای وام ه ــه ب ــد ک می کنن
»تاییدیــه تضمیــن شــده« دارنــد و 
نیــازی بــه بررســی اعتبــار نیســت. 
گاهــی نیــز ممکــن اســت نــرخ وام 
ــه فــرد  ــه کننــد و بعــدا ب باالیــی را ارائ
ــر  ــه دیگ ــد ک ــام کنن ــده اع وام گیرن
ــتند و  ــرخ نیس ــن ن ــرایط ای ــد ش واج

نید ا بد یــد  با رو  د خو ید  خر لــی  ما نی  پشــتیبا ســت  ا رخو د ز  ا قبل  که  نکتــه   5
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بهــره وام را افزایــش می دهنــد. 
ــت  ــم اس ــیار مه ــن بس بنابرای
کــه قــرارداد را بخوانیــد و از 
ــان  ــورد اعتمادت ــه م ــی ک کس

ــد. ــت کنی ــت وام دریاف اس

5. بیمه: 
قبــل از بســتن قــرارداد، 
وســیله  بیمــه  قیمــت 
ــد  ــه می خواهی ــه ای ک نقلی
ــد  ــاره کنی ــا اج ــد ی بخری
ــال،  ــد. س ــر بگیری را در نظ
برنــد و مــدل ماشــین ممکن 
ــه  ــه بیم ــر هزین ــت ب اس
ــی از  ــد. برخ ــر بگذارن تاثی
ــرقت  ــال س ــا احتم خودروه
یــا تصــادف بیشــتری دارند، 
بنابرایــن شــرکت های بیمــه 
بــه ازای بیمــه ایــن وســایل 
ــت  ــتری دریاف ــه بیش هزین

 . می کننــد
اگــر نرخ هــا را از قبــل بررســی 
ــغ  ــت مبل ــن اس ــد، ممک کنی
قابــل توجهــی از بیمــه  را در طــول عمــر وســیله نقلیــه خــود ذخیــره کنیــد. حتمــا هــر ســال خــط مشــی 
خــود را بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه همــه ی اطاعــات دقیــق و بــه روز هســتند. اگــر واجد شــرایط 

دریافــت تخفیــف از بیمــه خــود هســتید، دربــاره آن از شــرکت ســوال بپرســید.

اعطای نمایندگی فروش و اجاره در تمام 

ایالت های آمریکا

محصــول تولیدی کارخانه مونترال

دارای استاندارد های ایمنی
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چیست؟ عبخشی  تنو
سرمایهگذاران چرا  و   
استفاده آن  از  موفق   

میکنند؟؟؟  
چرا داشتن سرمایه گذاری های متنوع 

در سبد سهام شما را بهتر برای عبور از 
فراز و نشیب ها آماده می کند؟

تنوع بخشــی بــه معنــای داشــتن انــواع مختلــف 
ســرمایه گذاری در ســبد ســهام اســت. از آنجایــی 
کــه شــرکت ها، صنایــع و مناطــق جغرافیایــی در 
ــب  ــد اقتصــادی، و اغل ــف رش ــای مختل چرخه ه
ــت  ــبینی، حرک ــل پیش ــر قاب ــای غی ــه روش ه ب
ــوع  ــهام متن ــبد س ــک س ــتن ی ــد، داش می کنن
ــه شــما  ــرای کمــک ب انتخــاب هوشــمندانه ای ب
ــارت  ــه عب ــازار اســت. ب ــراز و نشــیب های ب در ف
دیگــر، دارایی هایــی کــه ارزش آنهــا در ایــن بــازه 
ــی  ــر دارایی های ــد تاثی ــد، می توان ــش می یاب افزای
ــی  ــوند را خنث ــش ارزش می ش ــار کاه ــه دچ ک
ــک  ــش ریس ــه کاه ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای کن
کلــی ســبد ســهام شــما کمــک کنــد و در طــول 

زمــان، بازدهــی شــما را تثبیــت کنــد.

*نکات کلیدی
تصــور کنیــد کــه شــما صاحــب یــک کامیــون 
مــواد غذایــی هســتید: اگر فقــط یک محصــول را 
ــی  از یــک تامین کننــده می فروختیــد چــه اتفاق
خوراکی هــای  کــه  بــود  ممکــن  می افتــاد؟ 
بــه  خــوب  روزهــا  از  بعضــی  خوشــمزه تان 
ــان  ــه محصوالتت ــر عرض ــا اگ ــد، ام ــروش برس ف
ــان دســت  ــا تامین کننده ت ــد ی ــر بیفتن ــه تاخی ب

از کار بکشــد چــه؟ شــاید یــک گــزارش علمــی منفــی 
غیرمنتظــره از مــواد اولیــه محصــول شــما منتشــر شــود 
یــا حتــی بــه طــور ناگهانــی ممنــوع شــود. داشــتن انواع 
ــه شــما کمــک  ســرمایه گذاری در پورتفولیــوی خــود ب
می کنــد تــا بهتــر از ایــن فــراز و نشــیب ها عبــور کنیــد.

بــا ایــن حســاب، چــه نــوع ســرمایه گذاری هایی بایــد در 
ترکیــب ســبد ســهام شــما باشــد؟ ایــن ترکیــب شــامل 
مخلــوط مناســبی از بخشــهای دارایــی پایــه ماننــد پول 
نقــد، درآمــد ثابــت و ســهام )یــا بــه طــور کلــی ترکیــب 
ــه هــدف ســرمایه گذاری  دارایــی شــما( می شــود کــه ب
ــی و انعطــاف  ــازه زمان شــما و عوامــل دیگــری ماننــد ب
ــتگی  ــانات بس ــود نوس ــورت وج ــما در ص ــری ش پذی

خواهــد داشــت.
نقــد  وجــه  و  نقــدی  ســرمایه گذاری های   -
ــهام و  ــبد س ــرای س ــی ب ــه اساس ــک پای ــد ی می توانن
دسترســی آســان بــه پــول نقــد بــرای اســتفاده در کوتاه 
مــدت را بــرای شــما فراهــم کننــد. یکــی از مشــکات 
احتمالــی ایــن نــوع ســرمایه ایــن اســت کــه بازدهــی آن 
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ــا تــورم ســازگار نباشــد. ممکــن اســت ب
ــاد  ــث ایج ــت باع ــد ثاب ــا درآم ــرمایه گذاری ب - س
ــا حــدودی ثبــات  ــد ت ــان نقــدی می شــود و می توان جری
ســبد ســهام شــما را فراهــم کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن 
نــوع هــم می توانــد بــه تغییــرات در نــرخ بهــره حســاس 

باشــد. 
- ســرمایه گذاری در ســهام بیشــترین پتانســیل 
ــری از  ــه باالت ــا درج ــراه ب ــدت هم ــد بلندم ــرای رش را ب

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــک ب ریس
ــی از  ــن بخش های ــه کاس از مهمتری ــن س ــه ای ــا اینک ب
دارایــی هســتند کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــوند ، راه های 

ــرای تنوع بخشــی وجــود دارد: دیگــری نیــز ب
ــی دسترســی  ــه فرصتهای ــه در آن شــما ب ــا، ک - جغرافی
خواهیــد داشــت کــه در کانــادا )آمریــکای شــمالی( 

نیســتند و دارایی تــان هــم در هیــچ کشــور یــا 
ــود. ــد ب ــز نخواه ــه ای متمرک منطق

- ســرمایه گذاری های جایگزیــن، 
ــا تراســت های  ــزات گرانبهــا ی ماننــد فل

ــد  ــه مانن ســرمایه گذاری امــاک ک
بازارهــای دیگــر در موقعیــت و 
زمــان مشــابه دچــار نوســان 

نمی شــوند.

- بخــش اقتصــادی کــه ریســک رکــود در یــک بخــش 
ــرد. ــن می ب ــاص را از بی خ

ــما کــه  ــای ش ــز دارایی ه ــداد و تمرک - تع
ــر و  ــرمایه گذاری بزرگت ــداد س ــا تع ب
ــر  ــر در ه ــز کمت ــا تمرک ــر ب متنوع ت
می توانــد  هلدینگ هــا  از  یــک 

ــود. ــک ش ــش ریس ــث کاه باع
یــک  نهایــت  در  تنوع بخشــی 
ــک  ــرای کم ــی ب ــتراتژی عال اس
بــه حفــظ تعــادل ســبد ســهام 
و کمــک بــه محافظــت از شــما 
ــیب های  ــراز و نش ــر ف در براب
اجتناب ناپذیــر بــازار اقتصــاد 

اســت.
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ت  تصمیما ی  رو  ، کنیــد مــی  فکــر  ن  آ ر  د کــه  قــی  تا ا زه  ا نــد ا
رد ا گذ می  ــری  ث تا ــما  ش

فکر  آن  در  که  اتاقی  اندازه 
تصمیمات  روی  کنیــد،  مــی 
شما تـاثیر می گـــــذارد...

حتما تا حاال این جمله 
را زیاد شنیده اید: 
خارج از چارچوب فکر 
کنید! معنی این جمله 
این است که پیش فرض 
ها و پیش دانسته ها را 
کنار بگذارید و مرزها را 
بشکنید. اما ظاهرا حتی 
از نظر فیزیکی هم این 
جمله معنا دارد.

تفکــر،  آکادمــی  نوشــته  بــه 
پژوهشــگران دانشگاه میشــیگان از 
دانــش آمــوزان خواســتند تــا چند 
مســئله را حــل کننــد درحالــي که 
یکبــار داخــل یــک اتاقــک مقوایی 
ــا ابعــاد محــدود نشســتند و بــار  ب
دیگــر خــارج از آن. البتــه در زمانی 
کــه دانــش آمــوزان داخــل اتاقــک 
ــی  ــاس تنگ ــد احس ــی بودن مقوای
نمــی کردنــد. نتیجــه ایــن بــود که 
وقتــی دانــش آمــوزان در خــارج از 
چارچــوب )اتاقــک مقوایــی( بودند 

بهتــر توانســتند مســایل را حــل 
کننــد. 

ــوزان را  ــش آم ــش دوم، دان در آزمای
در حالیکــه یکبــار آزادانــه و باردیگــر 
ــن  ــک مســیر مشــخص و تعیی در ی
ــه  ــدام ب ــد، اق ــی رفتن ــده راه م ش
ــن  ــه ای ــد. نتیج حــل مســئله کردن
بــود کــه در حالــت راه رفتــن آزادانه، 
دانــش آمــوزان داراي تفکــر واگــراي 
بیشــتري بودنــد. تفکــر واگرا، شــرط 

ــراي تفکــر خــاق اســت. الزم ب
پژوهشــگران،  عقیــده  بــه  بنــا 

ــاي آموزشــي  ــط ه چنانچــه محی
و کاري داراي چاردیــواري هــاي 
ــا و  ــالن ه ــوده و از س ــري ب کمت
فضاهــاي بازتــري اســتفاده شــود، 
ــوزان و  ــش آم ــت دان ــوان خاقی ت

ــد. ــي یاب ــش م ــدان افزای کارمن

* تحلیل و تجویز راهبردی:
بــه دســتاوردهای  اگــر کمــی 
فکــری خــود فکــر کنیــم، بــه 
تجربــه نیــز درخواهیــم یافــت کــه 
فضــای فیزیکــی کامــا بــر نحــوه 
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تفکــر مــا موثــر اســت. شــاید بــه همیــن خاطــر 
ــران  ــدان و مدی ــیاری از ثروتمن ــه بس ــد ک باش
بخشــی از گفتگوهــای خــود را در فضاهایــی بــاز 
ماننــد زمیــن گلــف انجــام مــی دهنــد و جالــب 
اینجاســت کــه ایــده برخــی از کســب وکارهــای 
موفــق در زمیــن گلــف اســتارت خــورده اســت. 
ــن  ــود ای ــی ش ــنهاد م ــتا پیش ــن راس در همی
چهــار راهــکار را تجربــه کنیــد: دو تایــش بــرای 
ــط  ــرای محی ــش ب ــخصی و دو تای ــی ش زندگ

ــان: کاری ت

* زندگی شخصی:
۱- هــر از چنــد گاهــی تــا مــکان هــای مرتفــع 
پیــاده روی کنیــد و در حیــن پیــاده روی فکــر 
کنیــد و مدتــی از آن جــا بــه پایین و دور دســت 
ــد  ــاره فکــر کنی ــد و در راه بازگشــت دوب بنگری
ــود را  ــدای خ ــیدید ص ــده ای رس ــه ای ــر ب و اگ

ضبــط کنیــد. 
ــداز  ــود را بران ــواب خ ــیمن و خ ــاق نش ۲- ات
کنیــد شــاید مــا پــول نداشــته باشــیم کــه یــک 
اتــاق بــزرگ و زیبــا و بــا پنجــره هایــی بــزرگ 
رو بــه دریــا داشــته باشــیم امــا مــی توانیــم از 

چــراغ هــای نورانــی تــر، رنــگ هــای شــادتر و خاقانــه تــر و 
تصاویــر الهــام بخــش تراســتفاده کنیــم.

محیط کاری:  
۱- هــر چنــد وقــت یــک بــار مــکان جلســات خــود را تغییــر 
دهیــد. آن را در بیــرون ســازمان برگــزار کنیــد. حتمــا مکانی را 
انتخــاب کنیــد کــه ســقف بلنــدی داشــته باشــد و پنجــره های 
بــزرگ رو بــه بیــرون بــا یــک افق دیــد بســیار مناســب و جایی 
بــرای راه رفتــن، قــدم زدن و گفتگوهــای غیــر رســمی. گاهــی 

اوقــات بــا تغییــر مــکان، فضــای فکــری عــوض مــی شــود. 
۲- ســه فاکتــور اتــاق جلســات خــود را مجــدد بررســی کنیــد: 
آیــا اتــاق شــما بــه انــدازه کافــی نــور دارد؟ آیــا رنــگ اتاق شــما 
مهیــج و خــاق اســت یــا مــرده و بــی روح؟ آیــا تصاویــری کــه 
در اتــاق جلســات هســت بــه انــدازه کافی جــذاب، انــرژی بخش 
و الهــام بخــش اســت؟ مــا ممکــن اســت بــرای ویدئــو پرژکتور، 
صندلــی و میــز اتــاق جلســات میلیــون هــا خــرج کنیــم بــد 
ــر  ــذاری در تغیی ــرمایه گ ــه س ــه را ب ــی از هزین ــت اندک نیس

فضــای فیزیکــی تخصیــص دهیــم.



شما 

میتوانید 

تمامی دورهها و 

وبینارهای انجمن بازرگانی 

ایران و کانادا را که پیش از این برگزار 

شده بصورت آنالین مشاهده کنید.

 CanadaIran.ca برای این منظور با ورود به تارنمای

بخش وبینار و دوره را مشاهده کنید.  

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی
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همراهــان گرامــی انجمــن بازرگانــی ایــران و کانــادا جهــت 

ــرای انجــام  ــان از صحــت عضویــت افــرادی کــه ب اطمین

ــای  ــود را از اعض ــی، خ ــاری و بازرگان ــات تج معام

انجمــن بازرگانــی ایــران و کانــادا معرفــی 

مینماینــد میتوانیــد روش هــای زیــر را مــد نظــر 

ــید: ــته باش داش

ــن  ــو انجم ــرکتهای عض ــد ش ــو و برن * لوگ

ــت و  ــاهده اس ــل مش ــایت قاب در وبس

ــود.   ــانی میش ــه روز رس ــدام ب م

 * تمامــی اعضــای انجمــن در 

ــایت وبس

 CANADAIRAN.INFO
ــد. ــل دارن پروفای

* ایــن وبســایت بــرای تعامــات 

ــده  ــم ش ــا فراه ــی اعض درون گروه

ــراد  ــرای اف ــد از آن ب ــکان بازدی و ام

غیــر عضــو امــکان پذیــر نیســت.

 QR ــراه ــه هم ــال ب ــت دیجیت * کارت عضوی

code مخصــوص بــه هــر عضــو

ــی  ــا یک ــد ب ــل بودی ــه مای ــر چنانچ در آخ

ــران  ــی ای ــن بازرگان ــو انجم ــرکتهای عض از ش

ــم  ــه میکنی ــوید، توصی ــت ش ــادا وارد فعالی و کان

حتمــا از دفتــر انجمــن در مــورد صحــت 

عضویــت افــراد اســتعام بگیریــد تــا مــورد ســو 

ــوید.   ــع نش ــودجو واق ــراد س ــتفاده اف اس

 

در صورتیکــه انجمــن بازرگانــی ایــران و کانــادا 

ــا  ــما ب ــات ش ــوه تعام ــی از نح ــی کامل آگاه

اعضــای مــان نداشــته باشــد متعاقبــا مســئولیتی 

نیــز در ایــن خصــوص متوجــه انجمــن نخواهــد 

بــود.  

موفقیت روز افزون شما را آرزومندیم 

4388 Saint Denis St Suite 200 #100, Montreal, Quebec H2J 2L1
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انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمــن بازرگانــی ایــران و کانــادا موسســه ای غــری دولــی و غــری انتفاعــی اســت کــه بــا اســتناد بــه قوانــنی بازرگانــی کانــادا و ایــران، بــه ویــژه 
متقابــل  همــکاری  بــرای  مناســب  بســرتی  گســرتش  و  ایجــاد  هــدف  بــا  گردشــگری  و  کشــاورزی  صنایــع،  بازرگانــی،  تجــاری،  حوزه هــای  در 

اســت. شــده  تاســیس   ۲۰۱۶ ســال  در  گــذاری  ســرمایه  تبــادل  همچنــنی  و  کانــادا  و  ایــران  تجــاری  شــرکت های  و  بازرگانــان 

ارتباط با ما

Montreal: 4388 St Denis, Suite 200 #100, Montreal, QC H2J 2L1  

Toronto: 1370 Don Mills Rd, Toronto, ON M3B 3N7
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