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مقدمه 

کارآفرینی، خلق ثروت و سرمایه گذاری از جمله اصطالحاتی هستند 
که این روزها زیاد شنیده می شوند. سوال اساسی در این زمینه این است که 
آیا شروع یک کسب و کار جدید یا انجام موفق یک پروژه سرمایه گذاری 
از اصول و قواعد مشخص پیروی می کند. این اصول و قواعد کدامند؟ 
فرآیند یک سرمایه گذاری درست چگونه است؟ ما در این مجموعه تالش 
و  فنی  پیرایه های  از  دور  به  و  زبان ساده  با  را  این سواالت  تا  کرده ایم 

آکادمیک توضیح دهیم.
در این مجموعه ابتدا توضیح می دهیم ایده ی سرمایه گذاری خوب 
عنوان  به   )Market Research( بازار  مطالعه  به  چیست؟ سپس 
یک مبنای مهم برای تصمیم گیری می پردازیم؛ در مرحله بعد مطالعات 
مهم  روش  یک  عنوان  به   )Feasibility Study( امکانسنجی 
تجزیه  و  بررسی  مورد  گذاری  سرمایه  پروژه  یک  تحلیل  و  تجزیه  برای 
و تحلیل قرار می گیرد و پس از آن به تامین ماشین آالت و تامین مالی 
)Finance( پروژه اشاره خواهیم کرد و در نهایت به فاکتورهای مهم 

در آمادگی برای جذب سرمایه گذار خارجی می پردازیم.
سپینود  موسسه  تجربیات  از  برگرفته  اطالعاتی  حاوی  مجموعه  این 
است. هدف  و مشاوره صنعتی  گذاری  زمینه ی مشاوره سرمایه  در  شرق 
ما از گردآوری این اطالعات این است که فرآیند درست سرمایه گذاری، 
کارآفرینان  و  گذاران  سرمایه  به  ساده  زبانی  با  نکات  اصلی ترین  ذکر  با 
یادآوری شود. بدیهی است این مجموعه فقط به نکات مهم و اصلی در 
با مراجعه  باید  اشاره کرده است و سرمایه گذاران  فرایند سرمایه گذاری 
به منابع اصلی به عمق مطالعات خود افزوده و با مدد گرفتن از مشاوران 

صاحب صالحیت در جهت درست قدم بردارند.
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از کجا آغاز کنیم؟ 

نتیجه رساند، که  را به بهترین  اصواًل زمانی می توان کسب و کاری 
این دو مبحث  باشد.  داشته  زمینه وجود  مطالعه و تجربه ی کافی در آن 
قابل  غیر  کمی،  صورت  به  و  هستند  کیفی  دو،  هر  تجربه«  و  »بررسی 
آنها نیز مقادیر  اندازه گیری و مقایسه ی  اندازه گیری هستند و فاکتور های 
می شود  باعث  که  آنهاست  بودن  تخصصی  و  بودن  رقابتی  مانند  کیفی 
پیش  از  فرمولی  یا  نسخه  نمی توان  بنابراین  بگیرند.  متفاوتی  نمره های 
تعیین شده برای شروع کسب و کار ارائه نمود؛ اما آنچه اهمیت دارد در 
اقتصادی، مالی و فنی  انجام بررسی های  شروع یک کسب و کار موفق 
درست یا به عبارتی انجام دادن مطالعه ی بازاری است که در آن نیاز بازار 
شناخته و در صورت لزوم به صورت میدانی از مصرف کنندگان، واسطه ها و 
فروشنده ها اطالعات کافی گرفته شود تا داده ها ی جمع آوری شده تکمیل 

و قابل استناد باشد.
البته شایان ذکر است در سرمایه گذاری های کوچک پرداخت هزینه های 
یا  نباشد  صرفه  به  مقرون  است  ممکن  سرمایه گذار  برای  بازار  مطالعات 
غیر ممکن به نظر برسد در چنین شرایطی خود سرمایه گذار شخصًا باید 
این تحقیقات را انجام دهد، بدیهی است که این تحقیقات از سمت خود 

سرمایه گذار حتی المقدور باید اصولی، علمی و درست انجام گیرد.
از دیدگاه یک مشاور سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری های خرد به صورت 
این  که  است  کالن  سرمایه گذاری های  از  پیچیده تر  و  متداول، سخت تر 
از هزینه های سربار باالی این نوع سرمایه گذاری است،  پیچیدگی ناشی 
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هر چند از دیدگاه مدیریتی و تصمیم گیری تفاوت چندانی میان مدیر یک 
با مدیر یک کارخانه بزرگ نیست. به عبارت دیگر  کسب و کار کوچک 
برند سازی،  حسابداری،  بازار یابی،  تولید،  مانند  مدیریتی  بخش های  همه 
مورد  باید  بزرگ  و  بنگاه کوچک  دو  هر  در   ... و  فروش  از  خدمات پس 
توجه قرار گیرند. از طرف دیگر در سرمایه گذاری های خرد به دلیل قدرت 
ورود اشخاص جدید به این حرفه، رقابت پیچیده تر و در نهایت سودآوری 

پایین تر است.
تمام  بهای  بودن  پایین  و  چینی  تولیدکننده ی  شرکت های  موفقیت 
صنایع  باالی  بسیار  ظرفیت  دلیل  به  همه  آنها  تولیدی  کاالی  شده ی 
ما  کشور  به  نسبت  برابری  چندین  تولید  ظرفیت  چین  صنایع  آنهاست. 
و  آنها  موفقیت  باعث  این  و  می کنند  تولید  دنیا  کل  برای  عماًل  و  دارند 
 Economy of در اصطالح استفاده درست از قانون صرفه در مقیاس

scale می شود. 

تصویر شماره ۱: قانون صرفه به مقیاس
روند  بهبود  در  می تواند  سرمایه گذاری  در  اهرم ها  قانون  از  استفاده 
سرمایه گذاری کمک نماید اگر سرمایه گذاران بتوانند از تسهیالت، وام و یا 
انوع دیگر از سرمایه گذاری مشارکتی استفاده کنند. در عمل چندین برابر 

شدن منابع تولید، در نهایت سود بیشتری نصیبشان می کند.
درستی  به  باید  تسهیالت  قالب  در  شده  اخذ  منابع  است  بدیهی 

برنامه ریزی و مدیریت شوند.
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انتخاب ایده سرمایه گذاری 
اما  همه سرمایه گذاران به دنبال بهترین پروژه سرمایه گذاری هستند 
عبارتی  به  یا  و  دارد  خصوصیاتی  چه  سرمایه گذاری  پروژه  بهترین  واقعًا 

هدف ایده آل ما چیست؟
همه سرمایه گذاران به دنبال یافتن بهترین ایده سرمایه گذاری هستند. 
اما  است.  متفاوت  از منظر هر سرمایه گذار  ایده  بهترین  ابعاد  درحالی که 
پروژه  اولویت بندی  و  انتخاب  در  سرمایه گذاری  ایده آل های  دانستن 

تاثیرگذار خواهد بود.
باز  عامل  دو  به  است  خوب  سرمایه گذاری  برای  ایده  کدام  اینکه 
می گردد . اول شرایط محیط کسب و کار و دوم ویژگی های سرمایه گذار . 
به عبارت دیگر ایده سرمایه گذاری در وهله ی اول می تواند از سه منظر 
بازار، فنی و مالی مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر ایده سرمایه گذاری 
باید با توانایی ها و قابلیت های علمی، فنی و مالی سرمایه گذار مطابقت 
درآید  اجرا  به مرحله  ایده  اگر  این صورت است که  در  تنها  باشد.  داشته 

پروژه موفقی حاصل می شود.
 

ایده سرمایه گذاری از منظر بازار
خالی  بازار  که  چرا  بودند؛   جذابی  ایده های  زمانی  ایده ها،  از  بسیاری 
با  اما  برسد .  به فروش  باال  با حجم  بود و محصول می توانست  رقیب  از 
گذشت زمان آن ایده ها به مرحله اجرا درآمده اند و محصوالتشان در بازار 
جا گرفته اند و اکنون اگر سرمایه گذار جدیدی بخواهد وارد این بازار شود 
روبرو  اشباع  بازار  با  ما  محصوالت  از  برخی  در  کند .  رقابت  آنها  با  باید 
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هستیم یعنی در بازار داخلی، عرضه یا با تقاضا برابر است یا عرضه بیشتر 

از تقاضا است.
فروش  که  است  ایده ای  سرمایه گذاری  ایده ی  بهترین  منظر،  این  از 
محصول تضمینی داشته باشد. مثل تولید مواد اولیه کارخانه ی دیگری که 
در واقع نیاز به بازاریابی ندارد البته به شرط اینکه قیمت تمام شده محصول 
از قیمت بازار پائین تر باشد و همچنین خرید تضمینی تداوم داشته باشد. 
نیروگاه ها   برق  فروش  تضمینی  قراردادهای  به  توان  می  مثال  عنوان   به 

اشاره کرد.

ایده سرمایه گذاری از منظر تکنولوژی
روند رشد تکنولوژی باعث تغییراتی در محصوالت، نیازها و فرآیندهای 
به تکنولوژی های  با توجه  از محصوالت  تولید بسیاری  تولید شده است. 
جدید توجیه اقتصادی ندارند. وجود کانال های قوی و انحصاری پخش و 
فروش، عرصه را بر بسیاری از صنایع تنگ نموده است. از این منظر ایده 
اینکه پروژه  الف، چهار سال  ایده خوبی نیست .  خوب دیروز ، امروز دیگر 
پیش اجرا شده و موفق بوده است، دلیل ندارد که امروز هم اجرا شود حتمًا 

موفق بشود . 
محیط کسب و کار یک محیط پویاست. به عبارت دیگر محیط کسب 
و کار همیشه درحال تغییر است. ماهیت کسب و کارها شامل تکنولوژی 
و محصوالت در حال رشد و ارتقا هستند و بازیگران کسب و کارها هم 
در  تصمیم گیری  و  بررسی  بنابراین  می باشند.  بهبود  برای  تالش  درحال 
این  به  توجه  با  فرصت سرمایه گذاری  و  کار  و  انتخاب یک کسب  مورد 

پویایی صورت گیرد.
از این دیدگاه، پروژه ای که آخرین و به روز ترین تکنولوژی جهانی را با 
کمترین هزینه با نصب و راه اندازی و گارانتی مناسب خریداری کند از منظر 
تکنولوژی بهترین ایده است. در واقع آخرین تکنولوژی این حسن را دارد 
که دیرتر کهنه می شود کمترین ضایعات را دارد و بهینه ترین مصرف انرژی 



9 فصل اول: از ایده تا اجرا

را دارد. از طرفی گارانتی مادام العمر ماشین آالت غیر ممکن است ولی تعهد 
نصب و راه اندازی، تعهد تامین قطعات و خدمات پس از فروش، تعهداتی 

است که برای کاهش ریسک سرمایه گذاری مورد نیاز است. 
معمواًل امکان خرید آخرین تکنولوژی به قیمت ارزان وجود ندارد ولی 
قطعًا با مقایسه و بررسی دقیق تکنولوژی می توان مناسب ترین تکنولوژی 

و یا ماشین آالت را با توجه به محدودیت منابع انتخاب کرد.

ایده سرمایه گذاری از منظر مالی
بهترین پروژه از منظر مالی پروژه ای است که با کمترین منابع مالی 
بهترین سود یا برگشت سرمایه را داشته باشد، پروژه ای که با برنامه ریزی 
و زمان بندی درست از کمترین منابع مالی و کمترین خواب پول بیشترین 
ارزش افزوده و سود را به دست آورد. نرخ بازده داخلی IRR ، نقطه سر 
از مهمترین شاخصهای مالی   NPV به سر و ارزش خالص فعلی طرح

پروژه هستند.

تصویر شماره ۳: نرخ بازده داخلی و ارزش خالص فعلی طرح

سایر معیارهای انتخاب پروژه های سرمایه گذاری

شاخص های مثبت
آنها  از  پروژه  قوت  نقاط  یا  مثبت  نکات  عنوان  به  که  شاخص هایی 

می توان یاد کرد.
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۱- تکمیل سبد فروش محصوالت 

* تولید محصولی که کنار سایر محصوالت سرمایه گذار قابلیت فروش 
دارد

2- تکمیل زنجیره تامین 
* تامین مواد اولیه موردنیاز در سایر فعالیت های سرمایه گذار

۳- دسترسی به تکنولوژی
* نحوه تامین و قابلیت دسترسی به تکنولوژی با توجه به پیچیدگی 

و جدید بودن
۴- میزان سوددهی و برگشت سرمایه

* مقایسه سود دهی پروژه نسبت به سایر پروژه ها 
۵- مزیت منطقه ای 

بازار منطقه ای،  به  ارزان قیمت، دسترسی  اولیه  تامین مواد  امکان   *
نیروی کار ماهر

۶- حجم سرمایه گذاری
* استفاده حداکثری از منابع در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری 

مستقیم 
۷-    خالء بازار

*  تفاوت محسوس عرضه و تقاضا، بازار به محصول تولیدی نیاز دارد 
و قابلیت فروش محصول وجود دارد.

۸-   اشتغالزایی      
* مستقیم : میزان اشتغال در واحد صنعتی 

* غیر مستقیم: میزان اشتغال به واسطه وجود کارخانه در منطقه در 
صنایع پایین و باالدست مثل تولید مواد اولیه، فروش و پخش و ...

۹- مزیت زیست محیطی
* پروژه ای که با بررسی های مناسب از ضرر و زیانهای احتمالی به 

محیط زیست جلوگیری کند.
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شاخص های منفی
آنها  از  پروژه  نقاط ضعف  یا  منفی  نکات  عنوان  به  که  شاخص هایی 
برخوردار  امکانات  این  از  اما درصورتی که سرمایه  گذار  یاد کرد.  می توان 

باشد این شاخص ها از نقاط قوت پروژه خواهد بود. 
 ۱-   نیاز به استفاده از سیستم توزیع و پخش 

* فروش محصول به سیستم مویرگی فروش یا پخش مجزا و خاص 
تلقی  سرمایه گذار  مزیت های  جزء  قوی  پخش  سیستم  وجود  دارد.  نیاز 

می شود.
2-   نیاز به برندینگ

* فروش محصول نیاز به برندینگ و تبلیغات دارد.
وجود برندهای متعدد به معنای رقابت شدید دربازار خواهد بود و این 

موضوع برای سرمایه گذاران خرد هزینه بر و ناخوشایند خواهد بود.

بهترین پروژه سرمایه گذاری منابع مالی خود را به همراه می آورد این 
منابع تسهیالت دولتی، فاینانس یا یوزانس فروشنده ماشین آالت یا حتی 

شراکت و سرمایه گذاری خریدار محصول می تواند باشد.
درپایان می توان گفت رسیدن به انتخاب مناسب بدون بررسی، مطالعه 

و کارشناسی و برنامه ریزی امکان پذیر نیست.

فرآیند انتخاب ایده سرمایه گذاری، یکی از موثر ترین گام ها در جهت 
موفقیت یک پروژه سرمایه گذاری است. پس با توجه به نقش کلیدی انتخاب 
به  باید  سرمایه گذاری  فرصت های  شناخت  و  سرمایه گذاری  ایده  درست 
نسبت وزن سنگین و نقش اثر گذار آن دربهبود فرآیند سرمایه گذاری توجه 
داشت و برای صرف هزینه ها بصورت کارا، وزن بیشتری برای هزینه های 
مطالعات شامل بررسی های اولیه و امکانسنجی طرح یا تهیه طرح توجیهی 

فنی اقتصادی پروژه لحاظ شود. 
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سرمایه گذاری  ایده  انتخاب  در  مهم  نکات  برخی 
مناسب

سرمایه گذاری  ایده  انتخاب  اولیه  مراحل  در  که  سرمایه گذارانی  به 
هستند پیشنهاد می کنیم. در انتخاب ایده سرمایه گذاری با توجه به موارد 

زیر با کمک مشاور ذیصالح این انتخاب را انجام دهند.

و  اولویت ها  براساس  سرمایه گذاری  پروژه های  و  موضوع  انتخاب   *
نیازهای کشور مثاًل: توجه به اولویت های اعالمی صندوق توسعه ملی و 

اولویت های وزارتخانه های مربوط
* بررسی آمار واردات کاالها و انتخاب فرصت های سرمایه گذاری از 

کاالهایی با واردات بیشتر
و  محصوالت  به  توجه  و  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه ها  بررسی   *

تکنولوژی های جدید در حوزه های مورد عالقه
انسانی  منابع  اولیه،  به مواد  نزدیکی  بررسی مزیت های منطقه ای،   *

متخصص و دیگر منابع در اختیار
خارجی  فروش  بازار  یا  و  داخلی  فروش  بازار  به  آسان  دسترسی   *

)صادرات(     
* امکان استفاده از تسهیالت دولتی صندوق توسعه ملی و منابع مالی 

ارزان قیمت
* توجه به معافیت های مالیاتی در مناطق ویژه و خاص

* استفاده از مشوق های سرمایه گذاری
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 )Market Research( مطالعات بازار

و  تجدید  برای  مطالعه  بازار،  استراتژیک  برنامه ریزی  بازار،  مطالعه 
بازاریابی همگی  و تحقیقات  بازار  در  برند  برند، شناخت جایگاه  بازسازی 
از جمله روش های متنوعی هستند که مدیران سازمان های امروزی از آنها 

استفاده می کنند تا سهم بیشتری از بازار را نصیب خود سازند.
مهمترین  جمله  از  آتی  تقاضای  و  آتی  عرضه  تقاضا،  میزان عرضه،   
فاکتورهای مطالعه بازار هستند. در واقع فاصله بین تقاضای آتی و عرضه 
آتی نشان می دهد که ورود به این بازار عملی و درست )امکان پذیر( است 

یا خیر. 
بازار جهانی، میزان صادرات و واردات و نهایتا تحلیل رقبا و مطالعات 
اما بگذارید کمی دقیق تر به  بیفزاید.  میدانی می توانند بر اعتبار تحلیل ها 

موضوع نگاه کنیم.
  

تحقیقات بازار چیست؟
روند  به  است که  بازارMarket Research اصطالحی  تحقیقات 

جمع آوری اطالعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف اشاره دارد. 
یک  یا  و  شرکت  یک  به  که  است  این  بازار  تحقیقات  اصلی  نقش 
سازمان کسب و کار با نمایش عمیق از مشتریان و یا مصرف کنندگان به 
منظور برآوردن نیازهای خود بهتر کمک کند. این فرایند از تحقیقات بازار 
قادر به رقابت با بازیکنان دیگر در همان صنعت خواهد بود یا خیر. این 
تحلیل ها همچنین به تجزیه و تحلیل چیزهایی مانند اندازه بازار، رقابت و 
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درک نیازهای بازار کمک می کند .

بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و  در واقع تحقیقات 
هدفمند از داده هایی در مورد بازار هدف، رقابت، و محیط است.

 تحقیقات بازار تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع آوری 
و تفسیر اطالعات به شکلی منظم است.  این فرایند شامل پژوهش های 

اجتماعی در محیط کسب و کار است.
استفاده  بازاریابی  تصمیم گیری  برای  که  علمی  کشف  روش های 
بازار خاص  بازار: شناسایی یک  )۱( مطالعه  به طور کلی شامل  می شود. 
یک  شناسایی  محصوالت:  مطالعه   )2( دیگر.  ویژگی های  و  آن  اندازه  و 
نیاز یا خواسته از ویژگی های محصول یا خدمات که موجب رضایت مندی 
می شود. )۳( مطالعه مشتریان: شناسایی ترجیحات، انگیزه ها و رفتار خرید 

مشتریان هدف است.
اطالعات برای تحقیقات بازاریابی از مشاهده مستقیم مصرف کنندگان 
)از جمله در فروشگاه های خرده فروشی(، نظرسنجی از طریق ایمیل، تلفن 
اطالعات  )مانند  شده  منتشر  منابع  از  یا  و  چهره  به  چهره  مصاحبه  یا  و 

آمارگیری جمعیتی( جمع آوری می شود.
موضوع  درک  افزایش  به  رسیدن  بازار  تحقیقات  پروژه  هر  از  هدف 
می باشد. در حال حاضر با رقابتی تر شدن بازارهای سراسر جهان، تحقیقات 
بازار در دستور کار بسیاری از سازمان ها، اعم از بزرگ یا کوچک قرار گرفته 

است.
 

 فاکتورهایی که در  مطالعات  بازار بررسی می شوند
تحقیقات بازار می تواند به عنوان یک روش ایده گرفتن از نیازهای 
مشتریان به شرح زیر در نظر گرفته شود. برخی از عوامل که می توانند از 

طریق این فرآیند مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از:
۱. روند در بازار )Trends in the market(: روند در واقع تغییرات 

بازار در یک دوره معین از زمان است.
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 : ) Segmentation of the market( بازار  بخش بندی    .2
مشابه  ویژگی هایی  با  گروه هایی  زیر  به  بازار  تحلیل،  از  قسمت  این  در 
بخش بندی می شود و نیاز دارد که تمایزی بین جمعیت شناسی، انتخاب ها، 

جنسیت ، شخصیت، و غیره ایجاد شود .
به  بازار  یک  آن  اساس  بر  که  است  فرآیندی  بازار،  بخش بندی   
یکسان  مشخصاتشان  و  نیازها  که  مشتریانی  از  متمایزی  زیربخش های 
و  نیازها  بخش  هر  مشتریان  آنجاکه  از  می شود.  تقسیم بندی  است 
خواسته های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص 
به شیوه ای مشابه پاسخ می دهند. بخش بندی بازار کمک می کند با تقسیم 
یک بازار بزرگ به بخش های کوچک تر، منابع سازمان به طور بهینه صرف 

مشتریان اصلی شود.
۳. اطالعات موجود )Information available( اطالعات بازار،  
در  موجود  مختلف  قیمت های محصوالت  مورد  در  که  اطالعاتی هستند 

بازار وجود دارند.
ضعف،  قوت،  نقاط  روش  این  در   :  SWOT تحلیل  و  تجزیه   .۴
فرصت ها و تهدید های یک کسب و کار یا شرکت مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می گیرد.
 )Effectiveness of marketing( بازاریابی  اثربخشی   .۵
اثربخشی بازاریابی به  تجزیه و تحلیل ریسک، تحقیقات محصول، تجزیه 

و تحلیل مشتری، تجزیه و تحلیل رقیب و نظایر این ها می پردازد.

 مزایای تحقیقات بازار
* بهره برداری از فرصت: یکی از بزرگ ترین مزایای انجام تحقیقات 
بازار این است که شما را قادر به پیدا کردن فرصت های مختلف در بازار 
کرده و امکان بهره برداری از آنها را به طور موثر فراهم می کند. به عنوان 
مثال، تحقیقات بازار به این سوال پاسخ می دهد که آیا محصول تان مناسب 
مشتریان هست یا خیر و اگر نیست، تحقیقات بازار به شناسایی مشتریان 
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مناسب کمک می کند.

* تشویق ارتباطات: تحقیقات بازار به شما برای پیدا کردن بهترین راه 
برای برقراری ارتباط با مشتریان کمک میکند. پس از اخذ نتایج تحقیقات، 
ماهیت، مخاطب، شخصیت، موارد مورد عالقه و مواردی مورد تنفر فرد و 
غیره مشتریان مشخص می شود و این باعث می شود راه های ارتباط و 

رسیدن به آن ها آسان تر شود.
* حداقل کردن ریسک: یکی دیگر از مزایای عمده تحقیقات بازار این 
است که کمک می کند تا ریسک های کسب و کار حداقل شده و اقدامات 

مورد نیاز در مورد موضوعات خاص در نظر گرفته شود.
* برقراری روند و سهم  بازار: شرایط بازار به طور مداوم تغییر می کند. 
در چنین سناریویی، تنها تحقیقات بازار کامل می تواند به ایجاد ادامه روند 
و سپس تدوین و فرموله کردن برنامه با توجه به نیازهای فعلی و مورد نیاز 

مشتریان کمک کند.
واکنش،  بازار  تحقیقات  که  آنجا  از  احتمالی:  مشکالت  کشف   *
کار  و  کسب  یک  دهد،  می  نشان  را  مشتریان  اولویت های  و  انتخاب ها 
در  یا  و  تولید  تغییر دهد در حالی که هنوز در حال  را  می تواند محصول 
نتایج تحقیقات دردست باشد، پیدا کردن  از  فرآیند تولید است. اگر یکی 

مشکالت و سپس کار روی آن ها آسان تر است.

نتایج تحقیقات بازاریابی 
تحقیقات بازار یا مطالعات بازار یا تحقیقات بازاریابی، مطالعاتی است 
بازار  خال  عبارتی  به  یا  بازار  نیاز  تحلیل  به  میدانی  آماری  بررسی  با  که 
می پردازد. قابل توجه است نتیجه بررسی و مطالعات بازار می تواند اشباع 

بازار یا شناخت رقابت سنگین در بازار باشد.
۱. تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران است و در 
نتیجه زیربنای مدیریت سازمان هایی است که برنامه کار خود را با توجه به 

نیازها وخواسته های مشتریان تنظیم می کنند.
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استفاده  بازاریابی  سیاست های  تعیین  در  بازاریابی  تحقیقات  از   .2
می کنند و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به 

بهترین صورت استفاده می شود.
از  استفاده  موارد  جدید،  بازارهای  کشف  با  بازاریابی  تحقیقات   .۳

محصوالت یا خدمات پیشین را گسترش می دهد.
بر  که  می شود  تصمیماتی  حذف  باعث  بازاریابی  تحقیقات   .۴
پس  معموال  آنجاکه  از  و  است  استوار  حدسیات  یا  و  نادرست  اطالعات 
از  ندارد،  وجود  بازگشت  امکان  تجارتی،  مهم  تصمیم گیری های  از 

سرمایه گذاری های سنگین در بخش های غیرضروری جلوگیری می شود.
۵. تحقیقات بازاریابی با سنجش تقاضا، مقدار فروش و میزان عرضه 
آتی را تعیین می نماید و به این ترتیب از بروز عوامل نارسایی )زیادی یا 

کمی تولید( جلوگیری می کند.
۶. تحقیقات بازاریابی موجب کاهش هزینه ها می شود.

زیاد کرده، موجب  را  تبلیغاتی  فعالیت های  تاثیر  بازاریابی  ۷.تحقیقات 
افزایش فروش می شود.

تصویر شماره ۵: نقش مهم تحقیقات بازار
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طرح امکان سنجی )طرح توجیهی فنی - اقتصادی( 
چیست؟ 

یک طرح  توجیهی طرحی کلی از مهم ترین مسایل مرتبط با یک ایده 
کسب و کار است و هدف آن شناسایی عواملی است که مانع از موفقیت 
تعیین  به عبارت دیگر، طرح توجیهی است که  بازار کار می شود.  شما در 

می کند آیا یک ایده کسب و کار ایده ای معقول است یا نه.
طرح  برای  بسیاری  ضروری  اطالعات  جامع،  طرح توجیهی  یک 
کسب و کار به دست می دهد. برای مثال، به منظور تعیین امکان سنجی یک 
پروژه، تحلیل خوبی از بازار ضروری است. این اطالعات مبنای بخش بازار 

یک طرح کسب و کار قرار می گیرند. 
از آنجا که تدوین یک طرح کسب و کار، سرمایه گذاری ارزشمندی از پول 
و زمان محسوب می شود، شما می خواهید پیش از انجام این سرمایه گذاری 
اطمینان حاصل کنید که هیچ مانع بزرگی بر سر راه ایده کسب و کارتان 

وجود ندارد. شناسایی این موانع هدف تدوین یک طرح توجیهی است. 
نوعی   )Feasibility Study Report( توجیهی  طرح  گزارش   
گزارش است که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، 
توجیهی  گزارش  یک  می دهد.  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  مالی  و  فنی 

متشکل از سه قسمت است که به بررسی آن  می  پردازیم:
محصول  بازار  مختلف  ابعاد   :)Market Study(بازار مطالعه   -۱
مورد  را  غیره  و  هدف  بازار  کمبود،  تقاضا،  عرضه،  قبیل  از  طرح توجیهی 

بررسی قرار  می  دهد.
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فنی  ابعاد   :)Technical Feasibility(فنی پذیری  توجیه     -2
و  ماشین آالت  اجرا،  محل  ظرفیت،  فن آوری،  جمله  از  توجیهی  طرح 

تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد مطالعه قرار  می  دهد.
ابعاد مختلف   :)Financial Analysis(۳- تجزیه و تحلیل مالی

مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیز  می  کند.
از  هر طرحی دارای محصوالت یا خدمات گوناگونی است که هدف 
بازار مصرف  است. بر  به  این محصوالت  ارائه  نیز،  اجرای طرح توجیهی 
این اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار، هدف 
مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرد. مواردی که در مطالعات بازار طرح 
واردات،  تولید،  میزان  به  مربوط  آمار  تعیین  شامل  است  مدنظر  توجیهی 
تقاضا، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سال های مختلف در 

کشور و نیز پیش بینی این موارد در آینده است. 
پیش بینی تقاضا به  عنوان یک مولفه مهم در مطالعه بازار متاثر از موارد 

زیر  می  باشد:
 ۱- آمار و اطالعات قابل دسترسی 

 2- نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بودن
 

روش ها ی پیش بینی تقاضای آتی
برای پیش بینی آتی محصول روش های مختلفی وجود دارد که به آنها 

اشاره می شود:
۱-  روش تداوم روند قبلی

آینده، مشابه روند  پارامتر مورد نظر در  تغییر  این که روند  با فرض   
سال های قبل است، از رشد متوسط سال های گذشته به منظور پیش بینی 
استفاده  روش سهولت  این  اصلی  مزیت  می  گردد.  استفاده   پارامتر  میزان 
از آن است. الزم به ذکر است که در بسیاری از موارد، استناد صرف به 
روند سال های قبل می تواند گمراه کننده باشد چرا که تغییرات و تحوالت 
تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه ای و تحوالت جمعیتی در روند تغییر پارامتر 
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مؤثر  خواهد بود.

2- روش مصرف سرانه
 این روش به منظور پیش بینی تقاضای محصول در سال های آینده 
مورد استفاده قرار  می  گیرد، متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سال های 
گذشته را محاسبه می کند. پیش بینی تقاضا با توجه به متوسط نرخ رشد 

سرانه و نرخ رشد جمعیت محاسبه  می  شود.
۳- روش ضریب مصرف

در این روش پیش بینی تقاضا بر اساس تغییر تقاضای کاالی واسطه ای 
صورت میگیرد که از آن برای تولید کاالی دیگر استفاده می شود. به طوری 
که با در اختیار داشتن ضریب مصرف محصول و پیش بینی تولید کاالیی، 
می توان به تقاضای محصول مورد بررسی طرح دست پیدا کرد. این روش 
تولید کاالی  تعیین ضریب مصرف محصول و پیش بینی  در مواردی که 

مصرف کننده محصول در سال های آینده امکان پذیر باشد، مناسب است.
۴- فرایند مارکو

 این روش با استفاده از نظرسنجی، برای کاالهای جدید یا نوع خاصی 
از کاالهای موجود که نیازمند بررسی رفتار مصرف کنندگان محصول اعم 
از افراد یا گروه های درآمدی و یا صنایع مصرف کننده محصول واسطه ای 
از طریق پرسشنامه، مطالعه  است، مورد استفاده قرار  می  گیرد که در آن 
میدانی و یا مصاحبه، نظر سنجی پیرامون تقاضای کاالی مورد نظر صورت  

می  گیرد.
۵- روش روند متغیر 

 روش روند متغیر به دنبال تحلیل تغییر الگوی مصرف به دلیل تحول 
مصرف  تغییرات  روند  روش  این  در  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط 
یک کاالی معین برحسب مورد در ارتباط با تغییر درآمد ملی و یا هر یک 
از اجزای تشکیل دهنده آن از قبیل سرمایه گذاری ملی مصرف ملی و یا 

اعتبارات خاص برنامه ای و بودجه خانوار را مورد بررسی قرار  می  گیرد. 
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 این روش در نگارش طرح توجیهی برای بررسی ارتباط و مقایسه بین 
روند مصرف محصول، از رابطه همبستگی استفاده  می  کند. از آنجا که در 
روش تناسب ساده، میزان روند تغییرات مصرف کاال و روند تغییر پارامتر 
انتخابی در دوره گذشته معلوم است لذا میزان روند تغییرات مصرف کاال 
در آینده برآورد خواهد شد. عدد بدست آمده برای پیش بینی میزان تقاضای 

محصول در آینده استفاده می شود.
 پس از تعیین میزان عرضه محصول که برابر تولید به اضافه واردات 
است بررسی آمار و ارقام مربوط به شرکت ها و یا جمعیت مصرف کننده 
تقاضای  و  عرضه  میزان  مقایسه  از  زیرا  ضروریست  نظر  مورد  محصول 
محصول، میزان بازار مصرف محصول تولیدی مشخص  می  شود و چنانچه 
بازار داخل اشباع شده باشد، بیانگر تعداد زیاد شرکت ها ی مشابه و یا عدم 
بازارجهانی و وجود  با اشباع  بازار مصرف داخلی می باشد. اگر کاال  وجود 
رقبای بین المللی متعدد مواجه شود، راه حل تولید محصول با کیفیت بسیار 
در سطحی  تبلیغاتی  و  بازرگانی  فعالیت ها ی  انجام  و  پایین  قیمت  و  باال 

وسیع  است.
 

)Technical Feasibility( توجیه پذیری فنی
 توجیه پذیری فنی طرح توجیهی به این معناست که طرح امکان سنجی 
از لحاظ امکان اجرای آن در بخش توجیه پذیری فنی مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرد. در این قسمت بخش های مختلف پروژه شامل مشخصات 
زمین محل اجرای طرح، محوطه سازی و راه سازی، نحوه اجرای عملیات 
ساختمانی، دانش فنی پروژه، ظرفیت، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
تولیدی، تأسیسات و سایر موارد از منظر فنی مورد بررسی قرار می گیرد 
و  احداث  مراحل  در  توجیهی  طرح  اجرای  فنی  اطالعات  تمامی  درواقع، 

بهره برداری در این بخش از گزارش توجیهی ارایه می شود. 
که  سرمایه گذاری  هزینه های  به  مربوط  اطالعات  خصوص  این  در 
و  بهره برداری  از  قبل  هزینه های  سرمایه گذاری،  ثابت  هزینه های  شامل 
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به همراه مستندات مستدل در طرح مورد  باید  سرمایه در گردش است، 
بررسی قرار گیرد. هزینه های سالیانه تولید از قبییل هزینه ها ی تأمین مواد 
هزینه های  مالی،  تأمین  هزینه های  استهالک،  پرسنلی،  سوخت،  اولیه، 
اداری و خدماتی، زمان بندی، نحوه اجرای طرح و ... نیز در این بخش از 

منظر فنی بررسی  می  شود.
 

)Financial Analysis(تجزیه و تحلیل مالی
هدف از اجرای هر طرح توجیهی کسب سود و منفعت است از اینرو 
به منظور دست یابی به معیار و شاخص مناسب جهت تعیین سوددهی و 
اقتصادی  و  مالی  شاخص های  از  مجموعه ای  طرح ها،  سوددهی  عدم  یا 
در طی سال ها ی قبل توسط کارشناسان و اقتصاددانان تعریف و استفاده 
امکان سنجی در گزارشات توجیهی  آنالیز مالی طرح  از  شده است. هدف 
نیز تحلیل شاخص های مالی و اقتصادی به منظور تصمیم گیری صحیح  

می  باشد. 
سرمایه گذاری،  هزینه های  از  استفاده  مالی،  تحلیل  و  تجزیه  در 
برای طرح و سایر مبانی  تولید، درآمد سالیانه پیش بینی شده  هزینه های 
و مفروضات مورد نیاز برای انجام محاسبات، صورت حساب سود )زیان(، 

صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه پیش بینی شده، تهیه و تنظیم  می  شود.

 تحلیل اقتصادی و تحلیل مالی دو راه اصلی برای آزمون مطلوبیت 
یک طرح  امکان سنجی می  باشند که ابزارهای بکار گرفته شده برای انجام 
با  آنها  نگرش  و  رویکرد  اما  دارند  هم  با  زیادی  شباهت  آزمون  دو  این 
یکدیگر متفاوت هستند. ارزیابی مالی با جریان های هزینه و سود از دیدگاه 
جریان های  با  اقتصادی  ارزیابی  که  حالی  در  دارد  کار  و  سرمایه گذار سر 

هزینه و فایده اجتماعی در ارتباط است.
در نتیجه این امر، تحلیل ها یا آزمون های اقتصادی نسبت به تحلیل 
مالی از دیدگاه وسیع تری هزینه ها و فایده ها را در نظر  می  گیرد. به عبارت 
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دیگر سرمایه گذار به هنگام سرمایه گذاری به منفعت مالی و ثبات منفعت 
توجه دارد، در حالی است که جامعه یا دولت به هدف ها یی از قبیل افزایش 
درآمد ملی، اشتغالزایی، ریشه کنی فقر و فایده ها ی معطوف به یک جامعه 
می اندیشد. در نتیجه این امر هدف ها ی دو آزمون با یکدیگر متفاوت است. 
از این رو اگر هدف ارزیابی میزان منفعت طرح برای جامعه ، از دیدگاه ملی 
و در سطح کالن مورد نظر باشد )مانند طرح ها ی ملی(، ارزیابی اقتصادی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
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هدف از نوشتن طرح توجیهی )امکان سنجی( چیست؟ 

که  می شود  نوشته  مختلفی  اهداف  با  )امکان سنجی(  طرح  توجیهی 
بسته به هدف، عمق طرح و جزئیات آن متفاوت خواهد بود. برخی از این 

انواع طرح ها عبارتند از:
 

 الف- طرح توجیهی برای تحلیل پروژه:
اصلی ترین هدف از نوشتن طرح توجیهی در حقیقت تجزیه و تحلیل 
پروژه سرمایه گذاری و تصمیم گیری برای انجام دادن آن سرمایه گذاری یا 
انجام ندادن آن است. به عبارت دیگر هدف از تدوین طرح توجیهی این 
است که سرمایه گذار خودش بفهمد که پروژه از ابعاد مختلف فنی، مالی و 

بازار در چه وضعیتی است. 
در واقع متقاضی می خواهد بفهمد که سرمایه گذار در آن طرح توجیهی 
چقدر بازده مالی دارد ؟ ابعاد فنی آن چگونه است ؟ آیا محصول یا خدمات 
کمترین  روبروست ؟  ریسک هایی  چه  با  پروژه  دارد ؟  بازار  شده  تولید 
واقع  در  حالت  این  در  است ؟  چقدر  پروژه  برای  ممکن  سرمایه گذاری 

متقاضی می خواهد تصمیم بگیرد که آیا این پروژه را انجام دهد یا خیر ؟
در چنین وضعیتی تجزیه و تحلیل اطالعات واقعی بازار با روش درست 
آنکه  از  پیش  سرمایه گذار  که  چرا  است .  مهم  بسیار  دقیق  جزئیات  با  و 
دارد  انتظار  شود ،  روبرو  پروژه  واقعی  ابعاد  در  بزرگ  زیان های  و  با ضرر 
موضوع  مختلف  ابعاد  توجیهی(  طرح  ) هزینه  هزینه  از  ناچیزی  درصد  با 

سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کند . 
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در چنین مواقعی گاه الزم است برخی ابعاد پروژه به صورت دقیق تر 
و با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد . مثاًل شاید الزم باشد برای 
مطالعه بازار از روش های میدانی هم استفاده شود . یا برای کم کردن از 
ریسک فنی از کارخانه تولید کننده ماشین آالت و یا کارخانجات تولید کننده 
طرح  از  نوع  این  حال  هر  در  گیرد .  صورت  بازدیدهایی  طرح  محصول 
توجیهی با توجه به خواست متقاضی باید با دقت و جزئیات الزم تدوین 
شود ، چرا که در نهایت متقاضی بدنبال آن است که تصمیم بگیرد تا پروژه 

را انجام دهد یا خیر .
 

 ب- طرح توجیهی برای اخذ تسهیالت یا جذب سرمایه گذار 
گاهی طرح توجیهی برای تامین مالی پروژ از طریق تسهیالت یا جذب 
سرمایه گذار خارجی ، یا جلب مشارکت سرمایه گذار داخلی نوشته می شود . 
پروژه  انجام  در  تنها  نه  طرح  سفارش دهنده  یا  متقاضی  حالتی  چنین  در 
تردید ندارد بلکه به ابعاد مختلف پروژه مسلط است اما برای اینکه مرجع 
تامین مالی )بانک یا سرمایه گذار( نسبت به پروژه اشراف پیدا کند، اقدام 

به نوشتن طرح توجیهی می کند .
بدیهی است در چنین حالتی طرح توجیهی باید بوسیله یک مشاور معتبر 
نوشته شود . عالوه بر این ، باید فرمت مورد نظر بانک یا تامین کننده مالی 
خاص  فرمت های  بانک ها  از  بعضی  فعلی  شرایط  در  گردد .  رعایت  نیز 
خودشان را دارند و طرح توجیهی را فقط در همان فرمت بررسی می کنند 
اما برخی دیگر فرمت خاص ندارند و طرح را درفرمت های مختلف جهت 

بررسی مورد پذیرش قرار می دهند .
 

 ج- طرح  توجیهی )امکان  سنجی( برای گرفتن زمین جهت 
اجرای پروژه

پروژه های  جهت  آزاد  مناطق  یا  اقتصادی  ویژه  مناطق  از  زمین  اخذ 
صنعتی ، گرفتن زمین از سازمان بنادرجهت ارائه خدمات بندری یا انجام 
توجیهی  طرح  به  نیاز  که  هستند  مواردی  جمله  از  صنعتی  های  فعالیت 
دارند. اینگونه طرح های توجیهی بسته به مرجع ذیربط از کیفیت متفاوتی 
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برخوردارند . برخی از این سازمان ها بسیار سختگیر بوده و طرح توجیهی 
بانکی  توجیهی  باید در حد طرح  نوشته می شود  این سازمان ها  برای  که 
)Bankable( باشد . در برخی از این سازمان ها با یک طرح امکان سنجی 
زمین  یا کمک  اجاره  به  نسبت  )Pre  FS( می توان  پیش طرح  در حد 

اقدام کرد .
 د- طرح توجیهی )امکان سنجی( به منظور اخذ مجوز

جمله  از  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  تجارت  معدن  صنعت ،  وزارت   
وزارتخانه هایی هستند که گرفتن جواز تاسیس ) یا موافقت اصولی ( از آنها 
منوط به ارائه یک طرح است . البته این طرح در حد یک پیش طرح توجیهی 
)Pre- FS(  بوده و جزئیات زیادی ندارد . البته آن هم اگر با کیفیت الزم 
نوشته نشود ممکن است موجب هزینه های اضافی گردد. مثال اگر میزان 
ظرفیت برق در طرح بیش از حد الزم باشد، ممکن است سازمان صنعت، 
معدن تجارت متقاضی را مجبور کند که هزینه ترانس برق را بپردازد و یا 
بالعکس اگر میزان برق مصرفی کمتر از حد نیاز ارزیابی شود ممکن است 

در زمان اجرا موجب دوباره کاری ، اصالح جواز و اتالف زمان گردد.
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اهمیت استانداردهای سیستم بانکی در تهیه طرح

 feasibility( طرح توجیهی فنی اقتصادی یا گزارش امکان سنجی 
study( مطالعات اولیه و پایه ای برای هر پروژه سرمایه گذاری محسوب 
می شود. بنابراین همه پروژه های سرمایه گذاری به نوعی براساس اهداف 
ذینفعان به این مطالعات نیاز دارند. مالی طرح را بررسی می کند و از هر 
نتیجه  این  به  در جمع بندی  و  می کند  توصیه  یا  رد  را  انجام طرح  منظر 

می رسد که طرح توجیه پذیری اقتصادی ، فنی یا مالی را دارد یا خیر .
ارزیابی  با دید متفاوتی  بانکی  اعتباری    طرح های توجیهی در نظام 
پروژه ها   بین  از  منابع  کمبود  به  توجه  با  بانک ها  می شوند.  بررسی  و 
و  فنی مشخص  اقتصادی  مالی  و شاخص های  متقاضی  اهلیت  براساس 
استاندارد ، پروژه هایی باسود مناسب و ریسک کم را با توجه به اولویت های 
سرمایه گذاری بانک و یا صندوق توسعه انتخاب می کنند. این شاخص ها 
براساس دستورالعمل ها و تجارب قبلی بانک در نظر گرفته می شوند و سعی 

دارند از ریسک های آتی پروژه جلوگیری کنند.
بررسی  صورت  در  که  می کنند  توجه  نکاتی  به  استاندارد ها  این 
طرح ها با توجه به این نکات، بسیاری از پروژه ها توجیه پذیری الزم برای 
از  نیستند.  آنها  متوجه  سرمایه گذاران  که  نکاتی  ندارند،  را  سرمایه گذاری 
از ارسال آن به بانک به نوعی خریدن زمان و  طرفی بررسی طرح قبل 

کاهش هزینه هاست .
و  استانداردها  بانکی،  سیستم  در  پروژه ها  مالی  تامین  فرایند  در  اما 
از یکدیگر است. به طوری که گاهی متقاضی  رویه های بررسی متفاوت 
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موارد  با  گاهی  فرآیند  این  در  متقاضی  و  می کنند  سردر گم  را  تسهیالت 
طرح توجیهی های  تهیه  و  تکرار  به  مجبور  که  می شود  روبرو  قوانینی  و 
این رو به سرمایه گذاران و متقاضیان توصیه  از  مختلف و متعدد می شود . 
می شود با اطالع از این رویکردها و انجام دقیق مطالعات ، براساس نیاز و 
استانداردهای سیستم بانکی ، زمان بررسی و مراحل بررسی را برای خود و 

سیستم بانکی تسهیل نمایند .
ارزیابی و  با دید متفاوتی  بانکی  اعتباری  طرح های  توجیهی در نظام 
بررسی می شوند. بانک ها با توجه به کمبود منابع از بین پروژه ها براساس 
شاخص های مشخص و استاندارد ، پروژه هایی باسود مناسب و ریسک کم 
را انتخاب می کنند. این شاخص ها براساس دستورالعمل ها و تجارب قبلی 
پروژه  آتی  ریسک های  از  دارند  سعی  و  می شوند  گرفته  نظر  در  بانکی 

جلوگیری کنند.
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معیار های مهم در انتخاب ماشین آالت:
زوایای  از  آنها  دقیق  بررسی  به  ماشین آالت  خرید  و  انتخاب  برای 
در  مهم  معیار های  و  از شاخص ها  برخی  به  اینجا  در  نیازمندیم،  مختلف 

انتخاب ماشین آالت می پردازیم.

ظرفیت تولید محصول
ظرفیت تولید محصول ابتدایی ترین معیار قابل بررسی است. اما باید 
توجه داشت ظرفیت اظهاری فروشنده با ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی 
و عملیاتی متفاوت است، ظرفیت اسمی معمواًل ظرفیت در شرایط نرمال 

است.
غیر قابل  معمواًل  اسمی  ظرفیت  به  دستیابی  ماشین آالت  برخی  در 
تولیدات مختلف ظرفیت های متفاوتی خواهد  نوع  برای  دسترس است و 
داشت به طور مثال در تولید ورق های پلیمری یا فلزی براساس ضخامت، 

ظرفیت ها تغییر خواهد کرد.

میزان مصرف مواد اولیه و ضایعات
توسط خط  میزان مصرف خوراک  واقع  در  اولیه  مواد  میزان مصرف 

تولید است نکته قابل توجه میزان ضایعات تولیدی محصول است.

میزان مصرف انرژی و اتالف انرژی
در بسیاری از خطوط با هزینه ی بیشتر، ماشین آالت مصرف انرژی را 
کاهش می دهد. یا می توان در فرآیند تولید انرژی یا بازیافت انرژی، مصرف 
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انرژی را بهینه برنامه ریزی نمود و از اتالف انرژی جلوگیری کرد.

قیمت و هزینه های ماشین آالت
معیار قیمت برای خرید ماشین آالت اولین معیاری است که به ذهن 
هر خریداری خطور می کند ولی آنچه اهمیت ویژه ای دارد بهترین خرید با 

توجه به محدودیت منابع است.

گارانتی و تعهدات فروشنده ماشین آالت
در بسیاری از موارد، ماشین آالت بدون تعهدات فروشنده، و دانش فنی ، 
نصب و راه اندازی نمی شوند و این را باید در نظر گرفت اگر ماشین آالت 
کار نکند آهن پاره ای بیش نیست بنابر این زمان خرید باید تعهدات مناسبی 

از عرضه کننده یا فروشنده ماشین آالت درخواست کرد.

رزومه، برند و توان فنی فروشنده ماشین آالت
با توجه به تکنولوژی ماشین آالت و وضعیت این صنعت در کشور و 
عدم تسلط خریدار به اطالعات و تکنولوژی  های روز دنیا، نیاز به توان فنی 
فروشنده در این زمینه به خوبی مشهود می باشد، درنتیجه هزینه ی این 

تعهدات می تواند متفاوت باشد.

به روز بودن و دانش فنی خطوط
خرید  در  فروشنده  فنی  دانش  فنی،  توان  فروشنده،  برند  الیسنس، 
اما در هر نوع ماشین آالتی درجه ی اهمیت  تاثیر گذار است  ماشین آالت 
این موارد متفاوت است.صرفًا خرید ماشین آالت نو اهمیت ندارد در خرید 
ماشین آالت آنچه اهمیت بیشتری دارد به روز بودن دانش فنی تولید در 
مقایسه با دیگر ماشین آالت است. به طور مثال خرید ماشین آالت 2۰ سال 

قبل در مقایسه با ماشین آالت استوک و کارکرده تفاوتی نخواهد داشت.

بررسی نیاز به تاسیسات جانبی و هزینه های تاسیسات جانبی 



31 فصل اول: از ایده تا اجرا

مورد نیاز
ظرفیت  مانند  دیگر  موارد  و  ماشین آالت  قیمت  موارد  از  بسیاری  در 
قابل رقابت است ولی آنچه قبل از خرید باید مدنظر قرار گیرد تجهیزات و 
تاسیسات مورد نیاز است. این تاسیسات گاهی حتی از خرید ماشین آالت 

هم هزینه ی بیشتری را در بر میگیرد.

امکان اتصال و جوینت شدن به خطوط موجود
توجه به خطوط تولید موجود کارخانه و بررسی کارکرد خط جدید در 
کنار سایر خطوط بر اساس مواد اولیه و محصول و ظرفیت های مورد نیاز 

بسیار ضروری است.

بررسی کارکرد ماشین آالت با مواد اولیه موجود در کشور
تنوع نوع مواد اولیه تولیدی کارخانه های مختلف ممکن است به عنوان 
نقطه ضعف یک خط تولید تلقی شود لذا پیشنهاد می کنیم در مرحله خرید 
و تصمیم گیری تست خط تولید با مواد اولیه موجود در کشور مورد توجه 

قرارگیرد.

میزان اتوماسیون و تعداد کارگر مورد نیاز خط
شده  تمام  قیمت  در  توجهی  قابل  نقش  انسانی  نیروی  های  هزینه 
پروژه دارد و عمال در انتخاب ماشین آالت توجه به نیروی انسانی مورد نیاز 

اهمیت ویژه ای دارد.
در واقع همه ی معیار های باال و سایر عوامل موثر در هر پروژه نسبت 
نیازهای  انتخاب درست براساس  به پروژه ی دیگر متفاوت است و عماًل 
خریدار و با توجه به هر تکنولوژی و محدودیت ها و منابع سرمایه گذاری 
صورت می گیرد و امکان ارائه نسخه واحد و حتی ضریب اهمیت مشخص 
برای هر معیار وجود ندارد ولی با تجزیه و تحلیل و بررسی نقاط قوت و 
ضعف هر تکنولوژی و ماشین آالت می توان ماشین آالت مناسب پروژه را 
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انتخاب نمود و منابع پروژه را به صورت بهینه صرف نمود.

و  ورودی  اولیه  مواد  کیفیت  به  توجه  تولید  فرآیند های  تکمیل  در 
محصول تولیدی جهت مصرف در خطوط تولید دیگر نیز قابل توجه است 
از طرفی توجه به میزان مصارف خطوط مصرف کننده و خطوط تولید الزم 

است.

 
تصویر شماره ۶:

انتخاب درست ماشین االت
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باید های پروفرما )پیش فاکتور ماشین آالت(

خرید  قرارداد  یا  پروفرما  پیش فاکتور،  در  باید  که  مسایل  از  برخی 
ماشین آالت حتمًا ذکر شود و به صورت دقیق مشخص باشد عبارتند از:

ارائه  )سازنده ماشین آالت(  پروفرما  * در سربرگ اصلي صادر کننده 
شود.

* مشخصات شرکت صادر کننده پروفرما از قبیل آدرس، تلفن، آدرس 
شامل  خریدار  کامل  مشخصات  سازنده،  الکترونیک  پست  و  سایت  وب 
آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی، کپی پروانه بهره برداری و یا جواز 
تاسیس مرتبط با موضوع پروفرما به همراه کد اصناف و مجوزهای مربوطه 

و سایر مشخصات قید شده باشد. 
به  تجهیزات  و  ماشین آالت  )لیست  باشد  روشن  پروفرما  موضوع   *

تفکیک قیمت مشخص باشد.(
* ویژگی های ماشین آالت و مشخصات آن شامل ظرفیت تولید، میزان 
برق مصرفی، لیست تجهیزات، لیست تاسیسات مورد نیاز ماشین مورد نظر 

و ... در پروفرما یا ضمائم آن ذکر شود.
* محل مبداء و مقصد ماشین آالت مشخص شود.

بر عهده ی  بیمه و گمرکی  مالیات ها،  باشد که عوارض،  * مشخص 
کدام طرف است.

حتی  و  شود  مشخص  خرید  هزینه ی  پرداخت  روش های  و  نوع   *
االمکان از طریق بانک باشد.

* درصدی از پول بعد از نصب و راه اندازی و در قالب PBG پرداخت 
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شود.

* ابعاد و وزن و مشخصات ماشین آالت و نقشه های فنی اخذ شود.
* تعهدات گارانتی، خدمات پس از فروش و ... مشخص شود..  

* شماره حساب بانکی صادر کننده پروفرما و کد اقتصادی قید گردد. 
* جزئیات زمان بندی مدت ساخت، زمان حمل، زمان تحویل، زمان 

نصب و راه اندازي قید شده باشد. 
* تعهدات فروشنده از قبیل ارائه خدمات پس از فروش، تامین قطعــات 
و  محصوالت  کیفیت  تضمین  پرسنل،  آموزش  راه اندازي،  نصب،  یدکي، 

تضمین خط تولید نصب شده قید شده باشد. 
 .)ORIGIN( کشور سازنده در پروفرما قید شده باشد *
 .)VALIDITY( مدت اعتبار پروفرما قید شده باشد *

*  شماره پروفرما قید گردد. 
* شرایط پرداخت به صورت )LC حداکثر 2۵ درصد پیش پرداخت( و 

تعهدات متقابل قید شده باشد. 
* وزن خالص/ ناخالص و ابعاد دستگاه قید شده باشد. 

* نحوه حمل کاال مشخص باشد )ShipmentPartial( و ... 
* شرایط عرضه )CFR ,FOB و ۰۰۰ ( مشخص باشد )CIF( مورد 

قبول نیست.
انرژی، ظرفیت،  * مشخصات کامل فنی ماشین آالت شامل مصرف 
جانمایی تجهیزات )به صورت نقشه اندازه گیری شده( و لیست تجهیزات 
در ضمیمه پروفرما یا Quotation  مشخص شود )در پروفرمای اصلی 

به  )Quotationبا شماره مشخص شده ارجاع گردد. 
یا  ضمیمه  در  محصول  سازنده  رزومه  و  سازندگان  لیست   *

Quotation ارائه گردد. 
* قیمت ماشین آالت خط تولید به تفکیک 

فنی، مهندسی  )از جمله دانش  از خدمات  تفکیک هزینه هر یک   *
پایه، مهندسی تفصیلی، نصب و راه اندازی، نظارت، آموزش و ...( به طور 
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جداگانه 
* تعهدات طرفین همراه با توضیحات شرایط و هزینه های نصب و راه 

اندازی، نحوه انتقال فنی، کیفیت محصول و ... 
* در صورتیکه پروفرمای ارائه شده از نمایندگی رسمی سازنده اصلی 
صادر شده، اسناد معتبر مبنی بر تائید نمایندگی ارائه گردد. ضمنًا می بایست 
در گزارش توجیهی مشاوران، جدول مقایسه ای پروفرمای اصلی انتخاب 
شده با پروفرمای یا آفرمای مقایسه ای آورده شود و در این جدول کلیه 
مشخصات فنی و نیز شرایط فروش و ضمانت ها با هم مقایسه گردد )به 

پیوست نمونه ای از این جدول آمده است(.
محصوالت  کیفیت  و  ظرفیت  ضمانت  مانند  الزم  ضمانت های   *
تولیدی ممهور به مهر و امضاي مدیر فروش و یا یکي دیگر از مدیران 

شرکت سازنده باشد.

تصویر شماره ۷: نمونه یک پروفرما
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تامین مالی پروژه

پروژه های  توسعه  و  ایجاد  برای  فعالیت ها  مهم ترین  از  یکی 
ایران، تامین مالی پروژه ها است. بی ثباتی در قوانین و  سرمایه گذاری در 
رویه ها و عدم شفافیت ها باعث شده پروژه های بسیاری با معضل تامین 
مالی مواجه شوند . متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران با مصرف کل منابع 
در اختیار، ضمن اتالف سرمایه موفق به اخذ تسهیالت نمی شوند و عماًل 

به پروژه های نیمه تمام تبدیل می شوند.
آغازین  مراحل  در  می شود  توصیه  سرمایه گذاران  به  منظور  این  به 
برنامه ریزی یک پروژه، فرآیند تامین مالی را جدی گرفته و اطالعات خود 
را در این خصوص تکمیل نمایند چرا که گاهی اوقات حتی هزینه کردن 
در یک پروژه باعث ایجاد مزیت در تامین مالی نمی شود یا حتی امکان 
مقررات  بین می برد.  از  را  بانکی  از تسهیالت  بهینه و حداکثری  استفاده 
سیستم بانکی برای مشارکت بانکی تعاریف و چارچوب های مشخصی دارد 
و اگر سرمایه گذار براساس مقررات و چارچوبها هزینه کند می تواند از منابع 

محدود خود به بهترین نحو استفاده کند.
از این دیدگاه، سرمایه گذار با استفاده از ویژگی های اهرمی تسهیالت 
بانکی تالش می کند تا با حداقل منابع مالی در اختیار از حداکثر وام ممکن 

استفاده کند. 
در فرآیند تامین مالی پروژه ها از منابع متعددی می توان استفاده کرد 
) منابعی نظیر منابع شخصی، منابع داخلی، بانک ها، صندوق توسعه ملی، 
فاینانس خارجی، یوزانس و ...(. اما به دلیل نرخ بهره باال که در سیستم 
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بانکی وجود دارد، هزینه های تامین مالی برای پروژه های سرمایه گذاری به 
ویژه سرمایه گذاری صنعتی از این راه ها بسیار و بدون صرفه است.

صندوق توسعه ملی یکی از راه های تامین مالی ارزان قیمت در شرایط 
 ۳۰ از  باالتر  به  بانک ها  تسهیالت  نرخ  که  شرایطی  در  می باشد .  کنونی 
درصد بهره سالیانه هم می رسد ، صندوق توسعه ملی با نرخ های زیر ۱۶ 

درصد جزو منابع ارزان قیمت محسوب می شوند.
اما گرفتن تسهیالت از صندوق توسعه ملی پیش شرط های اولیه ای 
دارد که سرمایه گذاران از آغاز برنامه ریزی باید در نظر بگیرند. در صورت 
لحاظ کردن این پیش شرط های صندوق توسعه ملی و برنامه ریزی تامین 
بهینه  صورت  به  صندوق  و  سرمایه گذار  مالی  منابع  از  می توان  هزینه ها 

استفاده نمود .
تعریف و انتخاب موضوع پروژه سرمایه گذاری تهیه طرح توجیهی فنی 
صندوق  و  بانکی  سیستم  در  طرح  پذیرش  روند  بانک پذیر،  اقتصادی  و 
توسعه ملی از جمله مواردی هستند که باید به طور جدی مورد توجه قرار 
گیرند. بدین منظور به سرمایه گذاران توصیه می شود در مرحله برنامه ریزی 
یک پروژه بخش تامین مالی را جدی گرفته و اطالعات خود را در این 

خصوص تکمیل نمایند . 
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نقش برنامه ریزی پروژه 
در مدیریت منابع و کاهش قیمت تمام شده

و  طرح توجیهی  الینفک  جزء  زمان بندی  برنامه  یا  چارت  گانت 
برنامه ریزی یک پروژه است برنامه زمان بندی تقدم و تاخر هزینه ها و زمان 
هزینه ها را پیش بینی می کند. آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاثیر 

این تقدم و تاخر ها بر بهای تمام شده ی پروژه است.
اگر برای پول نرخ مشخص سالیانه ی r را در نظر بگیریم و منابع و 
کل هزینه های مورد نیاز پروژه را n در نقطه ی صفر هزینه کنیم و پروژه 
یکسال طول بکشد در واقع ما هزینه ای برابر r+۱(n( برای پروژه انجام 
داده ایم. با توجه به این نکته که قانون اول اقتصاد مهندسی است هر چه 
بیاندازیم  تعویق  به  شده  مشخص  زمان  در  را  پروژه  هزینه های  بتوانیم 
و  پروژه  مدیریت  نقش  می یابد.  کاهش  پروژه  شده ی  تمام  قیمت  عماًل 
گانت چارت، برنامه ریزی درست منابع در جهت مصرف بهینه منابع است 
این برنامه ریزی با توجه به اهمیت زمان، ترتیب و انجام موازی فعالیت ها 

صورت می گیرد.
در فرآیند تامین مالی پروژه ها از منابع متعددی می توان استفاده کرد 
) منابعی نظیر منابع شخصی، منابع داخلی، بانک ها، صندوق توسعه ملی، 
فاینانس خارجی، یوزانس و ...(. اما به دلیل نرخ بهره باال که در سیستم 
بانکی وجود دارد، هزینه های تامین مالی برای پروژه های سرمایه گذاری به 

ویژه سرمایه گذاری صنعتی از این راه ها بسیار و بدون صرفه است.
صندوق توسعه ملی یکی از راه های تامین مالی ارزان قیمت در شرایط 
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 ۳۰ از  باالتر  به  بانک ها  تسهیالت  نرخ  که  شرایطی  در  می باشد .  کنونی 
درصد بهره سالیانه هم می رسد ، صندوق توسعه ملی با نرخ های زیر ۱۶ 

درصد جزو منابع ارزان قیمت محسوب می شوند.
اما گرفتن تسهیالت از صندوق توسعه ملی پیش شرط های اولیه ای 
دارد که سرمایه گذاران از آغاز برنامه ریزی باید در نظر بگیرند. در صورت 
لحاظ کردن این پیش شرط های صندوق توسعه ملی و برنامه ریزی تامین 
بهینه  صورت  به  صندوق  و  سرمایه گذار  مالی  منابع  از  می توان  هزینه ها 

استفاده نمود .
تعریف و انتخاب موضوع پروژه سرمایه گذاری تهیه طرح توجیهی فنی 
و صندوق  بانکی  سیستم  در  طرح  پذیرش  روند  پذیر،  بانک  اقتصادی  و 
توسعه ملی از جمله مواردی هستند که باید به طور جدی مورد توجه قرار 
گیرند. بدین منظور به سرمایه گذاران توصیه می شود در مرحله برنامه ریزی 
یک پروژه بخش تامین مالی را جدی گرفته و اطالعات خود را در این 

خصوص تکمیل نمایند . 
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برای جذب سرمایه گذار خارجی چقدر آمادگی دارید؟ 
این روزها هم سرمایه پذیران و هم مسئولین دولتی متوجه شده اند 
که فرآیند جذب سرمایه گذار خارجی به آن سادگی که ابتدا تصور میشد 
فنی  توجیهی  داشتن طرح  است.  ابعاد  در همه  آمادگی  مستلزم  و  نیست 
داشتن  و  بازار  از  مناسب  شناخت  امکان سنجی(،  )طرح  پروژه  اقتصادی 
اعتبار مناسب شرکت و صالحیت مدیران آن از اولین مقدمات این آمادگی 
است. در اینجا تالش کرده ایم تا در قالب ۱۴ بخش مجزا میزان آمادگی 
برای جذب سرمایه گذار خارجی را بسنجیم. شما تا چه اندازه آمادگی جذب 
سرمایه گذار خارجی را دارید؟ شما با گزاره های زیر چقدر موافقید و برای 

هر بخش چقدر آمادگی دارید؟
                                                                                           

)Strategy( 1. استراتژی
۱.ما برنامه های استراتژیک ۳ تا ۵ ساله برای رشد کسب و کار خود داریم.
2.در دنبال کردن اهداف استراتژیک خود در ۳ سال گذشته موفق بوده ایم.

۳.خدمات /محصوالت جدید ما اهداف استراتژیک را دنبال می کنند.
خدمات/  محصوالت/  خود  کار  و  کسب  رشد  برای  ما  ۴.شرکت 

تکنولوژی جدید و نوآورانه دارد.
توسط  بازاریابی(  توانایی  لحاظ  )از  ما  شرکت  که  میدانیم  دقیقا  ۵.ما 

سرمایه گذاران چگونه ارزیابی می شود.
خدمات  محصوالت/  برای  فروش  مدیریت  استراتژی  دنبال  به  ۶.ما 

خود هستیم.
۷. ما برای تقویت ویژگیهای محصوالت خود برنامه داریم
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۸. ما برنامه های استراتژیک برای سرمایه ها و داراییهای خود داریم.

)Standards and Regulations(2. استانداردها و قوانین
۱. محیط کاری ما با استاندارهای جهانی  مطابقت دارد.

2. در بخش کسب کار ما به قوانین کلیدی بین  المللی پایبند هستیم.
۳. ما دارای گواهی نامه بین المللی معتبرISO هستیم.

با قوانین و  ارائه می کنیم تماما مطابق  ۴. خدمات و محصوالتی  که 
استانداردهای بین  المللی است.

)Legal( 3. نکات حقوقی
۱. شرکت ما دعوی قضایی مهم یا بدهی زیاد ندارد.

2. شرکت ما تمام قوانین و استانداردهای بین  المللی کار را دنبال میکند.
زمینه کاری  در  فعالیت  قانونی مجّوز  به صورت کامال  ما  ۳. شرکت 

خود را دارد.
و  داده  انجام  را  یک محصول  ایمنی  آزمایش های  نکات  تمام  ما   .۴

مستندات آنها  را نگهداری می کنیم

)Products and Services( 4. محصوالت و خدمات
۱. ما برای محصوالت و خدمات خود قیمت منطقی  تعیین کرده ایم.

2. محصوالت و خدمات ما سود آور هستند.
۳. قیمت تمام شده ساخت محصول ما مشخص است.

و  جامعه  روی  را  خود  خدمات  محصوالت/  تاثیرات  میزان  ما   .۴
بازارکامال ارزیابی کرده ایم.

۵. محصوالت ما دارای استانداردهای بین المللی هستند.
۶. ما می دانیم که چه مشکالتی موجب نارضایتی مشتریانمان خواهد شد.

۷. ما دقیقا زمان  مناسب ورود محصوالت و خدماتمان به بازار را می دانیم.
۸. ما زمان توسعه محصوالت و خدمات را می دانیم.
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)Industry and Markets( 5. صنعت و بازار

۱. ارزیابی بسیار گسترده و عمیقی از بازار محصوالت یا خدمات خود داریم
2. ما کامال با حجم و اندازه بازار خود آشنا هستیم

۳. ما فرصت های موجود در بازار را برای محصوالت/ خدمات خود 
شناسایی  کرده ایم

۴. ما برای حفظ میزان تقاضا برای خدمات / محصوالتمان ، برنامه 
مشخص داریم.

۵. ما روند تغییرات بازار خود را به خوبی  می شناسیم
۶. ما می دانیم که در بازار به چه شهرت داریم

چگونه  مشتریان  و  کنندگان  مصرف  که  می دانیم  خوبی   به  ما   .۷
محصوالت و خدمات ما را ارزیابی میکنند

۸. ما به صورت دقیق روندهای دوره ای در صنعت خود را می شناسیم.
                                                       

)Competitive Assessment( 6. ارزیابی های رقابتی
۱. ما به خوبی  بازار رقابتی داخلی  و بین المللی خود را می شناسیم

2. ماکامال  تفاوتهایمان در بازار را می شناسیم.
چرا  که  میدانیم  بخوبی  ما  باشد  رقابتی  ما  محصول  سر  بر  اگر   .۳

مشتریان باید آن را بخرند )قیمت، ارزش، فروشنده، ارتباطات(

)Customers( 7. مشتریان
۱. ما به خوبی می دانیم چگونه درآمد )سود سهام( خود را افزایش دهیم

2. تدابیری برای رشد مشتریان داریم.
۳. ما اطالعات کامل مشتریان خود را داریم..

۴. ما دارای یک سیستم مدیریت پرقدرت ارتباط با مشتری هستیم.
۵. ما می دانیم که چه میزان مشتری تکراری خواهیم داشت.

۶. ما می دانیم چرا مشتریان را از دست می دهیم.
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)Financial( 8. نکات مالی
۱. ما یک الگوی مالی مناسب منطبق با استانداردهای IRFS )استاندارد 

گزارش مالی بین المللی( داریم
2. ما روش هایی را تعریف کرده ایم تا به کمک آنها بتوان گزارش های 

مالی دقیق و کاملی را برای سرمایه گذاران آماده کنیم.
۳. ما یک برنامه سرمایه گذاری به جای تبدیل درآمدها به سرمایه داریم

۴. دارای ارتباط قابل توجه با بانک هستیم )خوش حساب هستیم( و در 
موقع لزوم میتوانیم کمکهای مالی دریافت کنیم

۵. همه داراییهای ما به صورت مستند هستند و در صورت نیاز به روز می شوند.
۶. دارایهای ما تقریبا هرساله ارزیابی میشوند

۷. گزارش گردش مالی هرماه صادر می شوند

)Management( 9. مدیریت
۱. مدیریت کلید اصلی پایداری در کار ماست

2. شناسایی تیم  مدیریت ما برای سرمایه گذاران بسیار آسان است
۳. مدیریت ما شاد و پر انرژی است

۴. تیم مدیریت ما مناسب با کاری که ما انجام میدهیم انتخاب شده اند.
۵. تیم  مدیریت ما برای هدایت کردن مردم، سرمایه ها، مشتریان تجربه 

باالیی  دارد
۶. تیم مدیریت ما جوابگوی نتایج بوجود آماده در کار می باشد

 
)Suppliers( 10. تامین کننده ها

۱. ما دسترسی بی وقفه به مواد خام/ خدمات مورد نیاز خود داریم
2. ما قرار دادهای مطمئن با تامین کنندگان خود داریم

۳. تامین کنندگان معتبری داریم
را  شرکت  پرداختهای  شده  تعیین  زمان  اساس  بر  ما  کنندگان  تامین   .۴

انجام میدهند
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۵. ما وابسته به هیچ کدام از تامین کننده ها نیستیم.

صورت  به  نمی توانند  ما  کنندگان  تامین  که  هستیم  مطمئن  ما   .۶
مستقیم با مشتریان ارتباط داشته باشند.

)Risks(11. خطرات و ریسکها
۱. ما ارزیابی کاملی از ریسک های وضعیت خود در بازار انجام داده ایم
2. ما ارزیابی های مربوط به ریسک مالی کار خود را انجام داده ایم.

۳. ما ریسک های عملکردی کسب و کار خود را تحلیل کرده ایم.
۴. ما از ریسک های تکنولوژی کسب و کار خود مطلعیم.

۵. ما از فرآیندهای کلیدی خود در برابر رقبا ارزیابی ریسک انجام داده ایم.
۶. ما ارزیابی اقتصادی برای کار خود را انجام داده ایم.

۷. ابعاد ریسک در کسب و کار ما مشخص است.
۸. ابعاد ریسک های مربوط به دولت تعریف شده اند..

۹. کارکنان و مدیران ابعاد ریسک را به خوب می شناسند.
۱۰. ما ارزیابی ریسک متمرکز را برای زنجیره تامین کنندگانمان انجام داده ایم

۱۱. ما قادر هستیم تا بدون مختل شدن کار، تامین کنندگان خود را 
عوض کنیم.

)Training( 12. آموزش
۱. شرکت ما برنامه های  آموزشی پیوسته برای کارکنان خود دارد

با توجه به کاری که انجام میدهند  2. ما مهارتهای کارکنان خود را 
ارزیابی می کنیم.

)Security(13. امنیت 
۱. ما سیستمی ایمن برای حفظ اطالعات خود داریم.

2. زمان استخدام کارکنان جدید، سوابق شخص را جستجو و بررسی می کنیم.
از  فیزیکی   مراقبت  برای  لحظه  در  فرایندهایی  و  سیستمها  ما   .۳

داراییهای خود داریم.
)Governance(14.  اداره

 ما هیئت مدیره مستقلی برای کسب و کار خود داریم.
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نگاهی به سپینود شرق

از ایده تا اجرا
سپینود شرق یک موسسه بخش خصوصي است که در سال ۱۳۸۵ با هدف 
ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاري و مشاوره تجاری به کارآفرینان و سرمایه 
گذاران تاسیس گردید.ارائه ایده هاي سرمایه گذاري، مطالعه و استراتژي بازار، 
تدوین طرح توجیهي )امکان سنجي(، مشاوره جهت تامین مالی، تامین ماشین 
آالت و اجراي پروژه هاي صنعتي از جمله فعالیت هایي است که در سپینود 
شرق انجام مي شوند. در واقع سپینود شرق تالش کرده است تا در همه مراحل 
مختلف فرآیند سرمایه گذاري از ایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان 

و پشتیبان آنان باشد. 

عضویت ها و افتخارات
و  علمي  معتبر  گواهینامه هاي  اخذ  تخصصي،  و  علمي  مجامع  در  حضور 
جهاني و انجام بیش از 2۰۰ پروژه در زمینه هاي مشاوره اي و اجرایي نشان 
دهنده شایستگي هاي سپینود شرق است .برخی از این شایستگی ها عبارتند از:

وزارت صنعت، معدن و  از  فنی و مهندسی  پروانه  و  تاسیس  دارای جواز 
تجارت

- دارای رتبه الف و عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 
بر  نظارت  و  سرمایه گذاری  و  مشاور  شرکت های  انجمن  در  عضویت   -

طرح ها 
- عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران 

- دارای گواهینامه کیفیت ISO 2۰۰۸  و 2۰۰۹ از ITCC انگلستان 
- عضویت در انجمن بهره وری ایران   

- عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران
- عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران  

- عضویت در انجمن تحقیقات بازاریابی ایران                



برخی از آنان که به ما اعتماد کردند:
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