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استارتآپ هایی که به یاری
مادران تازه کار آمده اند
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مادرانه های
استارتآیپ

م ابنک سود
کدا 
بیشرتی یمدهد؟

4

نگاهیبهسودسپردهگذاری
کوتاه و بلند مدت در بانک ها و
صندوقهایسرمایهگذاری

رقبای جذاب کوییک
و  207روی نیمکت
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نگاهی به 5مدل خودرو ی کارکرده از برندهای
تویوتا ،مزدا ،آلفا رومئو ،امجی و هیوندای که
بین 100تا 200میلیون قیمت دارند
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بحران در نساجی و روزگار
خوش صنعت لوازم خانیگ

روستایی روی قلههای
سزب و مه آلود
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اسنوا ،تجربه موفق
یک خرید ایراین

اب «سئو» از همه جا
مشرتی داشته ابشید

تازه ترین تصویر از وضعیت و
چشم انداز 11کسب و کار صنعتی
به روایت اتاق بازرگانی ایران

راهنمایسفربهمناطق
بکروجنگلیمازندران

آشناییبامحصوالت
گروهصنعتیانتخاب

تکنیکهایبهینهسازیسایتو
ایجادکسبوکاراینترنتی

یادداشت
n o t e

آموزه های ناب بورس برای نسل فردا
رشـد قابـل توجـه بـازار سـرمایه در
محمدحقگو
مـاه هـای اخیـر ،خیلـی هـا را بـه ایـن
روزنامهنگار
بـازار کشـانده و حتـی شـنیده شـده
کـه آمـوزش بـورس در سـرفصل دوره هـای مهارتـی برخـی مـدارس
نیـز گنجانـده شـده اسـت .ایـن نشـانه خوبـی بـرای گـذار یـک نسـل از
اقتصـادی دولتـی و متکـی بـه پـول نفـت و وام هـای بانکی بـه اقتصادی
مبتنـی بـر شـفافیت ،اطالعـات و بـازار واقعـی کاال و خدمـات اسـت.
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دانشآمـوزان امـروز بـه مـرور فراخواهنـد گرفـت که برای کسـب سـود،
بایـد هزینـه بپردازنـد وقـت بگذارنـد و عـرق بریزنـد .حـال یـا در بـازار
واقعـی یـا در میـان تحلیـل هـا و اعـداد و ارقـام و نمودارهـای بورسـی.
البتـه فراگرفتـن قواعـد بـازار سـرمایه بـرای ایـن نسـل ،بیـش از پیـش
درس هایـی دارد .درس هایـی فراتـر از یـک بـازار معمولـی .آن هـا در
درجـه اول خیلـی خـوب یادخواهنـد گرفـت که بـه محافظت از سـرمایه
هـای خـود حسـاس باشـند .ایـن سـرمایه چـه پول و سـهم باشـد و چه

وقـت و عمـر یـا همـه آن چـه هـر فردی در هـر برهـه ای در چنته خود،
اندوختـه شـده مـی یابـد! همچنین مهم نیسـت کـه یک سـرمایه چقدر
بـزرگ باشـد ،قیمـت آن چقـدر باشـد یـا ایـن کـه سـود کسـب شـده
آن چقـدر اسـت! همـه و همـه منـوط بـه ایـن اسـت کـه ایـن سـرمایه
بـه نسـبت چقـدر بازدهـی داشـته اسـت .فراگیـری مفهـوم ارزندگـی و
بازدهـی نسـبت بـه مقـدار اولیـه ،از دیگـر مهـم تریـن درس هـای بازار
سـرمایه اسـت .آن هـا همچنیـن یادخواهنـد گرفت که با اتـکا به تحلیل

و آمـار و ارقـام مسـتند ،سـرمایه هـای خود را بـا هیجانی به بـاد ندهند.
نکته ای که گریبانگیر بسـیاری از نوسـان بازان بورس شـده اسـت و در
نهایـت ،در ورای همـه ایـن تحلیـل هـا و اطالعـات و دانش ،هنـر معامله
را فراخواهنـد گرفـت .چانـه زنـی را در عمل خواهند آموخت و سـازوکار
واقعـی بـازار را در عمـل لمـس خواهنـد کرد .بـورس درس و تجربه برای
نسـل فـردا دارد .بنابرایـن آمـوزش و ورود صحیـح بـه آن ،مقدمه الزمی
اسـت کـه نسـل فردا ،امـروز بایـد آن را فرابگیرد.
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