
 با آغازکارخود

یک زنده گی جدیدی

را آغاز مناید    





با آغازکارخود یک زنده گی جدیدی را آغاز منایید!
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آی او ایم – ما کی هستیم؟

هدف این معلومات

  سازمان بین املللی مهاجرت (آی او ام) یک شاخٔه از ملل متحد در بخش مهاجرت میباشد. از سال تاسیس (١٩٥١)، این سازمان تا به حال به 

تعداد بیشرت از میلیونها مهاجر را در این راستا کمک منوده است، به این باور که مهاجرت – اگر منظم، به شکل معززانه ترتیب و داوطلبانه انجام 

یابد – به نفع افراد عالقمند و بطور عموم به نفع جامعه است.

برنامه استقرار مجدد و بازگشت داوطلبانه (ای وی آر آر) یکی از بخش های رضوری رویکرد جامع در مدیریت مهاجرت میباشد. برنامه (ای وی آر 

آر) آنعده مهاجرینی را کمک مینامید که منیتوانند و یا منی خواهند در کشور میزبان زنده گی منایند و خواهان عودت داوطلبانه به کشور اصلی 

شان هستند.

به  بازگشت کننده گان داوطلبانه  استقرار مجدد  و  اتریش  بازگشت  برای سیستم  " ریستارت ٣، کمک  اطریش  ام  او  آی  استقرار مجدد  پروژٔه 

افغانستان"، که از طرف پناهنده گی، مهاجرت و استقرار مجدد اتحادیٔه اروپا (ای ام آی اف) و وزارت فدرالی داخلٔه اطریش متویل میگردد،  به 

آنعده کسانی کمک میکند که از اطریش به شکل داوطلبانه به افغانستان بازگشت منوده و زنده گی خود را دوباره آغاز مینامیند. هدف این پروژه 

حامیت از عودت کنندگان برای دستیابی به یک منبع پایدار درآمد با ارائه مشوره و ابزار و مساعدت مورد نیاز برای آنها است. 

این معلومات شام را کمک میکند تا پروسٔه آغاز یک تجارت به کمک آی او ام را در افغانستان بدانید. این کتابچه نشان دهنده اقدامات  و ارائه 

رهنامئی، مفکوره ها در مورد انتخاب، ایجاد و اداره ئی یک کاروبار میباشد. عالوه بر این، این کتابچه  برای شام در مورد اخذ مساعدت های که 

از طریق دفرت آی او ام ارائه می گردد و چگونه آنها را به ارساع وقت بدست بیاورید متام معلومات رضوری را ارائه میکند.

لطفاً توجه کنید که جهت دریافت کمک استقرار مجدد خود، باید با یکی از دفاتر آی او ام در افغانستان متاس بگیرید و مدارک 

مربوطه الزم را آماده کنید (به صفحه ١٠ رجوع کنید)
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راه اندازی و پیشربد تجارت – مرحله به مرحله

مرحله نخست – چگونه یک تجارت را بیاندیشیم و انتخاب مناییم؟

مرحله دوم – چگونه یک تجارت را راه اندازی مناییم؟

مرحله سوم – چگونه یک تجارت را به پیش بربیم؟ 

صفحٔه

شامره ٤:

صفحٔه

شامره ٩:

صفحٔه

شامره ١٢:
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١. چگونه یک تجارت را انتخاب مناییم ؟
١٫١. شناسائی فرصتها 

نکات ذیل شام را در این راستا یاری میرساند:

برای آغاز یک تجارت مهم است تا آن خدمات و محصوالت انتخاب شوند که برای آنها تقاضا وجود داشته باشد. و یا که شام بتوانید بهرت از 

رقیبان تان آن تجارت را انجام دهید.

• سطح تحصیل شام تا چه اندازه است؟

• سوابق مسلکی/کاری شام چیست؟ 

• استعداد و عالقمندی شام چیست؟ آیا میتوانید که در تجارت خود از آن استفاده منایید؟

• ساکیننین منطقه شام به چه چیز نیاز دارند؟

• چی چیز در حال حارض در منطقه شام وجود دارد، آیا کدام کار وجود دارد که شام بتوانید بهرت انجام بدهید ؟

• شام چی کاری را انجام داده میتوانید که مردم در بدل آن برای شام پول پرداخت منایند؟

• چی خدماتی را میتوانید به دیگر تاجران ارائه کنید، تا آنها با استفاده از آن محصوالت خویش را خوبرت و بهرت عرضه کنند؟

• آیا شام در خارج به کدام تجارت فکر کرده اید که ممکن است آن تجارت در افغانستان نیز موثر واقع شود؟

برخی از مردم میخواهند که کمک های استقرار مجدد را در تجارت موجوده که عضوی از فامیل شان به پیش میربد و یا دوستان خود به شکل رشاکت 

در یک تجارت رسمایه گزاری منایند. برای بدست آوردن عاید زودهنگام این بهرتین راه است زیرا شام کار خود را به اساس آگاهی که از محل رشوع 

تجارت تان و تجاربی که کسب منوده اید آغاز مینامید.

هر تجارت را که شام به انجام آن تصمیم گرفته اید، این یک امر مهم است که وقت کافی را برای دریافت معلومات از محلی که شام تجارت تان را در 

آنجا آغاز میکنید، و چی چیز ها در این محل تقاضا میشوند در نظر بگیرید. کوشش بکنید که یک پالن مفصل تهیه کرده و در هر کار عجله نکنید.
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١٫٢. آیا این مفکوره (ایدیا)  شام به زندگی کردن درآمد کافی خواهد داشت؟   

در اینجا مواردی درباره نظریه شام ذکر شده اند که باید به آنها فکر کنید:

شام به عایدی رضورت دارید که با آن زنده گی کرده بتوانید. عاید به پولی گفته میشود که بعد از پرداخت  متام مصارف و قرضه ها ، و بعد از 

آنچه که فروخته اید نزد شام باقی میامند.

شام توقع چقدر عاید را دارید؟
•  آیا شخص دیگری هم است که همین محصول یا خدمات مشابه را عرضه کند ؟

•  آنها چی مبلغ را مطالبه میکنند؟ به  فروشنده گان  محلی خود رس بزنید و از کاروبار محل آگاهی حاصل کنید. 

•  چقدر از اجناس را در روز / هفته / ماه میفروشید ؟

•  آیا مقدار فروش شام به آب و هوا / تعطیالت / فصول سال بستگی دارد ؟

شام چی مصارفی خواهید داشت؟
•  جهت فراهم آوری چه مقدار هزینه رضورت خواهید داشت ؟

•  آیا هزینه یی برای راجسرت کردن تجارت تان میپردازید؟

•  شام از موقعیت کاروبار تان چقدر کرایه میپردازید؟

•  کدام مصارف دیگر مربوط به محل کاری تان وجود دارند ( برق، آب، صفایی، گرم کردن و غیره)؟

•  آیا شام کدام هزینه یی برای کارکنان دارید؟

•  شام چی نوع پرداخت مالیاتی خواهید داشت؟
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١٫٣. محاسبه عواید تان 

هامنطور که مشاهده کردید، مقدار پولی که بعد از پرداخت مصارف باقی میامند مفاد است.

 در اینجا منونه ساده  از نحوه محاسبه منفعت آمده است:

مفاد = مصارف - درآمد

عاید

[قیمت فروش محصوالت/خدمات] x [ محصوالت/خدمات که شام عرضه میدارید] = عاید

مصارف: 

شام سه نوع مصارف خواهید داشت: 

• مصارف آغاز: خرید تجهیزات رضوری کرایه – مالیه جواز کاری وغیره .

• مصارف خرید: اجناس و مواد خام

• مصارف جاری: کرایه ماهانه؛ معاش کارگران؛ تیل برای حمل و نقل؛ مالیات؛ بیمه؛ گرم یا رسدسازی؛ حفظ و مراقبت؛ و غیره. 

منونه محاسبه ”فروش برنج“:

تجارت شام در حال حارض راه اندازی شده است. از طرف رشکت یک خریطه برنج به قیمت ٢٠٠٠ افغانی برای تان داده میشود. شام خریطه 

برنج را به قیمت ٢٥٠٠ افغانی به فروش میرسانید. شام در یک ماه ٥٠ خریطه برنج میفروشید و در هر ماه شام باید ١٠٠٠٠ افغانی را برای 

کرایه دکان، مرصف برق و مرصف تیلیفون مرصف منایید. در اخیر ماه چه مقدار پول نزد شام باقی میامند  

محاسبه عاید: 

٢٥٠٠ افغانی [قیمت یک خریطه برنج که شام به فروش میرسانید] x ٥٠ [تعداد خریطه های که شام در یک ماه بفروش میرسانید] 

= ١٢٥٠٠٠ افغانی. 

محاسبه مصارف:

قیمت خرید: ٢٠٠٠ افغانی [قیمت هر خریطه برنج که در وقت خرید میپردازید] x ٥٠ [تعداد خریطه های که شام آنها را از رشکت خریداری 

میکنید] = ١٠٠٠٠٠ افغانی

متام مصارف: ١٠٠٠٠٠ افغانی [قیمت خریداری] + ١٠٠٠٠ افغانی [مصارف روزانه] = ١١٠٠٠٠ افغانی

حل: ١٢٥٠٠٠ افغانی [عاید] –١١٠٠٠٠ افغانی [مصارف] = ماهانه ١٥٠٠٠ افغانی مفاد خالص



١٫٤. نظریات برای منونه های موفق تجارت در افغانستان 
تجربه نشان داده است که الگوهای تجارت ذیل مبناء خوب برای کسب عاید کافی در افغانستان هستند:

 آیی او ایم در افغانستان میتواند توصیه های را به شام درباره نحوه انجام این منونه های تجارتی یا دیگر الگوها ارائه کند. 

مشارکت در تجارت: 

پیوسنت به تجارت که در حال حارض وجود دارد نسبت به رشوع یک تجارت از ابتداء مفید تر است و اساس بهرت دارد. 

در چنین مواردی، آی او ام بر اساس سهم پولی که فرد بازگشته در این تجارت رسمایه گذاری میکند، بر امضاء یک قرارداد رشاکت 

نظارت میکند. این قراردادها مسئولیت های هر یک از رشکا، نحوه تقسیم، منافع و غیره را مشخص میکنند. 

• پیوسنت به یک تجارت به شکل رشاکت

• دکانهای مواد خوراکه

• تجارت در  بخش ساختامنی

• تجارت پوشاک

• تجارت مالداری

• فروشگاه تلیفون همراه

• پرزه فروشی وسایط

• ترمیم و پرزه جات کمپیوتر

• کاروبار خیاطی و گلدوزی

• دکان بوت فروشی

٧



١٫٥. منونه تجارت های که آنرا دفرت آی او ایم حامیت منی کند 

شام باید آگاه باشید که آی او ایم تجارت های ذیل  را حامیت منی مناید: 

•  تجارت تکسی

•  دکان رصافی

•  فروش نوشابه  های الکولی، تنباکو دودی/جویدنی/نسوار و سگرت

•  کریدت کارتهای موبایل

•  مناینده گی تکت فروشی. ما میتوانیم در خرید اجناس موردنیاز برای باز کردن یک دفرت مناینده گی تکت فروشی  

    االت الکرتونیکی، فرنیچر، قرطاسیه ، و غیره) به شام کمک منایم، اما منیتوانیم شام را کمک کنیم تا تکت طیاره یا   

    یک سهمیه از این تکت ها را خریداری کنید.

اگر درباره این تجارت ها کدام سوال دارید، لطفاً با یکی از دفاتر آیی او ایم محلی در افغانستان متاس بگیرید. 
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٢.   چگونه یک تجارت درست منایم؟ 

٢٫١.  چه نوع مساعدت را از آی او ام دریافت خواهید منود؟

٢٫٢.  چگونه میتوانید که کمک های آی او ایم  را بدست بیاورید ؟

انتخاب نوع تجارت مربوط به شام است. کارمندان آۍ او ام در افغانستان برای شام مشوره های الزم در مورد انتخاب گزینه ها برای ایجاد یک 

تجارت بهرت نظر به رضورت که شام را کمک می مناید خواهد منود ارائه می مناید. درصورت امکان، شام میتوانید که در آموزش تجارت که به 

شکل رایگان از طرف دفرت آی او ام سازماندهی میشود رشکت کنید. 

 شام کمک آی او ام را نقداً نه بلکه به شکل غیر نقدی (اجناس ویا خدمات) دریافت خواهید منود. از این که کمک های که از طرف دفرت آی او 

ام میشود محدود است، لهذا در بعضی کارهای تجارتی امکان دارد شام در پهلوی کمک آی او ام از بودیجٔه شخصی خودتان نیز برای رسمایه 

گزاری بیشرت در تجارت سهیم شوید. 

جهت دریافت کمک از آی او ام، شام باید به دفرت آی او ام در محل خود در افغانستان مراجعه کنید. فورمه پالن کاری را که دربرگیرنده معلومات 

راجع به محصوالت و عرضه خدمات، و عواید تخمینی که در آن رسمایه گذاری می مناید را پر کنید. این امر به شام کمک میکند نظریات خود را 

سازماندهی کنید و دریابید که آیا احتامل دارد منونٔه تجارت شام درآمد کافی داشته باشد یا خیر.

عالوه بر پالن کاری، شام باید تعدادی از مدارک الزم را به آی او ام ارائه کنید. این مدارک به آی او ام نشان میدهد که شام اجراآت الزم را انجام 

داده اید و آماده هستید تجارت خود را آغاز کنید.

بعد از نهایی شدن پالن کاری خود و ارسال متام اوراق الزم، برنامه تجارت شام جهت تائید برای آی او ام اتریش ارسال خواهد شد. بعد از تائید 

آنها، آی او ام در افغانستان کمکی را که شام درخواست کردید به شام ارائه خواهد داد.

کمک به شکل غیر نقدی میباشد و پول مستقیام به دکاندار (فروشنده / ارایه کننده خدمات) پرداخت میگردد. شام رصف اجناس و یا خدمات را از 

دکاندار بدست میاورید.
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٢٫٣.  کدام مدارک الزم را باید ارائه کنید ؟

٢٫٤. چگونه میتوانید که کاروبار تانرا رسام راجسرت منایید؟

قبل از اینکه پالن کاری شام بتواند جهت تائید به آی او ام اتریش ارسال شود، شام باید مدارک الزم را ارائه کنید. ممکن است به اسناد 

پشتیبانی مختلفی نیاز داشته باشید، و این وابسته گی به نوع تجارت شام دارد. آی او ام افغانستان برای اینکه چگونه اسناد الزم و رضوریست 

برای شام معلومات میدهد. 

اگر میخواهید کمک مالی خود را در یک تجارت رسمایه  گذاری کنید، باید مدارک ذیل را همراه خود داشته باشید:

• جواز تجارت (اگر الزم باشد).

• قرارداد کرایه و یا ملکیت خط از دکان تان (امضا شده و مهر شده).

• قرارداد رشاکت (اگر رشیک تجارتی دارید).

• سه نرخنامه از فروشنده گان مختلف (یک نرخنامه از هر فروشنده همراه با نام شام، تاریخ و امضاء فروشنده).

اگر میخواهید مالداری کنید، باید مدارک ذیل را ارائه کنید:

• سند مالکیت طویله.

• سه  نرخنامه  از فروشنده گان مختلف (یک نرخنامه از هر یک فروشنده که رئیس منطقه (ملک) آن را تائید کرده باشد).

برای پیشربد یک تجارت کوچک الزمیست تا جواز کار داشته باشید. شام میتوانید که به نزدیکرتین دفرت شاروالی مراجعه منوده و جواز کار را 

بدست بیاورید، پروسه گرفنت جواز دو روز را در بر خواهد گرفت. 

برای بدست آوردن جواز اسناد ذیل الزمی میباشد:

• برای ثبوت تجارت تان باید قرار داد کرایه دکان یا ملکیت خط نزد تان موجود باشد.

• تذکره

• شام همچنان باید فیس جواز را بدهید که از ١٠٠٠ افغانی رشوع الی ٤٠٠٠ افغانی میباشد. 

١٠برای آغاز تجارت مالداری شام به جواز رضورت ندارید.



٢٫٥.  مراحل نهایی قبل از آغاز تجارت تان: 

• برای تجارت تان به دقت یک نام انتخاب منایید.

• نام رشکت شام باید به مشرتیان واضع سازد که شام چه چیز ها را به فروش میرسانید.  

• نام تجارت تانرا رسامً راجسرت منایید.  

• هر جنسی را که به فروش میرسانید، آنرا مطابق به حساب قیمت کتگوری آن قیمت گزاری منایید.

• مصارف خودرا مشخص بسازید (قیمت اجناس، مصارف رشوع و مصارف پیشربد کار)

• اگر الزم باشد راجع به بیمه بخاطر خودتان، اجناس و کارمندان خود معلومات حاصل منایید.

• برای تجارت تان موقعیتی را انتخاب کنید که در آنجا مشرتیان زیاد باشند. 

• یک لیست از ویژه گی های که برای موقعیت تجارت شام الزم باشد ترتیب کنید.   

• حد اعظم کرایه را حساب منوده و راجع به رشایط کرایه خط با مالک دکان صحبت منایید.  

• جهت انتخاب جای بهرت برای تجارت ساحه و اطراف آنرا جستجو منایید.  

• راجع به اینکه کدام مالیات باالی تجارت شام تطبیق میشود معلومات حاصل منایید.

• برای تجارت تان یک سیستم محاسبه بسازید و یا در جستجوی حامیت کننده مسلکی باشید. 

• برای روزبازگشایی و یا هفته بازگشایی تجارت تان یک چیز خاص پالن کنید تا توجه مشرتیان را به خود جلب منائید. 

• در وقت بازگشایی برای مشرتیان قیمت و رشایط خاصی را در نظر بگیرید.  

• یک محفل بازگشایی ترتیب دهید.  
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٣.   چگونگی پیشربد یک تجارت؟

٣٫١.  تجارت شام هر ماه چگونه به پیش میرود؟

اگر شام میخواهید بدانید که آیا تجارت شام از لحاظ مالی موفق است، شام باید بعضی از عوامل را در نظر داشته باشید.

در باره کارهایی که باید فکر کرد:

• چقدر مشرتیان در بارٔه تولیدات و خدمات شام سواالت میپرسند؟

• در یک هفته شام چقدر تقاضا دریافت میکنید و آیا این تقاضا ها افزایش میابند؟

• هر سفارش به ارزش چقدر پول است؟ 

• آیا شام از مشرتیان تان نظریات مثبت/منفی دریافت میکنید؟

• کار اکامالت کنندٔه شام چگونه است: آیا محصوالت درست تحویل داده شده است؛ آیا به وقت معین تحویل داده شده است محصوالت سامل             

   هستند؟ در صورتیکه شام جنس زیاد خریداری منایید آیا رشکت در قیمت آن همرای تان مراعات میکند؟

• وقتیکه متام مصارف پرداخته شود، پولی نزد شام باقی میامند که برای خریداری اجناس/خدمات جدید آنرا رسمایه گزاری منایید؟

• تا به حال چقدر مفاد بدست آورده اید؟

• آیا مفاد شام رو به افزایش است؟

١٢

• آیا مفاد شام رو به افزایش است؟



٣٫٢.  چگونه میتوانید مشرتیان بیشرت جذب منایید؟

فروشات فعلی و آینده شام باالی تعلقات و روابط خوب استوار است.  اگر میخواهید موفق باشید، باید از اینکه مشرتیان تان چه میخواهند و به 

چه تقاضا دارند معلومات حاصل منایید. سپس به راه های که شام آنها را کمک کرده بتوانید فکر کنید تا محصوالت و خدمات شام را به قیمتی 

که آنها حارض به پرداخت آن هستند خریداری و استفاده منایند.  

کارهای که در باره آنها فکر شود:

• چگونه به خوبی محصوالت شام به مشرتیان ارائه میشوند؟ آیا محصوالت به مشرتیان جذاب هستند؟ 

• آیا دکان شام مرتب و محیط آن دلپزیر است؟

• آیا میتوانید بزنس کارت جور منایید و در منطقه برای مردم توزیع منایید؟

• چی سواالتی را از مشرتیان تان میپرسید که تا در مورد نیاز های شان بدانید؟

• کدام نوع انتخابها را شام در محصوالت و خدمات تان برای مشرتیان پیشکش میکنید؟

• آیا شام اجناس را در وقت معین آن برای مشرتیان تحویل میدهید؟

• چگونه شام مشرتیان تانرا به تصمیم گیری برای خرید کمک میکنید؟ بطور مثال:

• از آنها در بارٔه رنگ دلخواه شان بپرسید.

• از آنها بپرسید که به چه اندازه میخواهند.

• از آنها بپرسید که چه وقت آنها میخواهند که جنس برایشان تحویل داده شود.

• برایشان یک منونه پیشکش کنید.

• از مشرتیان تان سواالت زیادی مطرح کنید که آنها چه میخواهند و به جواب های آنها به دقت گوش بدهید. 

• در بارٔه اینکه چگونه محصوالت و خدمات شام مرصف کننده گان را کمک میکند فکر کنید و برای شان در این مورد توضیحات آماده کنید.

• برای مشرتیان تان محصوالت و خدمات تانرا پیشکش منوده و مفید بودن آنها را برایشان توضیح دهید که چگونه آنها را کمک کرده میتواند. 

• کوشش کنید هر آنچه را که به مشرتیان میدهید باید در آن نام و شامرٔه تیلفون دکان تان موجود باشد. هیچ فرصتی را برای تبلیغ رایگان از دست ندهید.

• از مشرتیان بخواهید که نظریات خود را در باره اجناسی که از شام خریداری منوده اند با شام رشیک سازند – از اشتباهات تان درس گرفته و به طور مداوم 
خدمات خود را بهبود بخشید. 
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٣٫٣.  چگونه میتوانید تجارت خود را موفق تر بسازید؟

اگر میخواهید موفق باشید، باید توسط افزایش فروش، بهبود کیفیت و کاهش پولی که برای اداره این تجارت خرج میکنید، تجارت خود را رشد دهید.

چیزهای که در موردش فکرشود :

• تجارت شام در کدام بخش خوب است ؟

• چی مورد از آن را میتوانید تقویت کنید ؟

• آیا میتوانید تعداد اجناس/خدمات را که ارائه میکنید، افزایش دهید ؟

• آیا میتوانید نوعیت/تنوع اجناس/خدمات را که ارائه میکنید، افزایش دهید ؟

• آیا میتوانید مشرتیان خود را در یک محیط گسرتده تر بیابید؟

• آیا میتوانید هزینه های خرید اندوخته خود و ادارٔه تجارت خود را کاهش بدهید (بطور مثال، با گرفنت تخفیف برای مقادیر بیشرت)؟

• کدام اتفاق در اطراف شام میافتد که یک فرصت/ موقع برای تجارت شام به وجود بیاورد ؟

• کدام اتفاق در اطراف شام سبب میشود تا تجارت تان توسعه یابد؟ 

نکات مهم:

• به دنبال راه های باشید تا اجناس بیشرت را به مشرتیان فعلی خود بفروشید. 

• به دنبال مواردی در تجارت خود باشید که میتوانید بهرت انجام بدهید. 

١٤• محصوالت و خدمات بهرت همراه با اخالق دوستانه و خدمات مشرتی گرا میتواند بازاریابی خوب و بدون مرصف برای تجارت تان واقع گردد.  
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این کتابچٔه معلوماتی در حامیت از پروژٔه "ریستارت ٣، کمک برای سیستم بازگشت اتریش و استقرار مجدد بازگشت کننده گان داوطلبانه به 

افغانستان" که از طرف دفرت پناهنده گی، مهاجرت و صندوق استقرار مجدد (ای ام آی اف) اتحادیٔه اروپا و وزارت فدرالی داخله اتریش متویل 

میگردد، ساخته شده است. معلوماتی که در این کتابچه ارائه شده است بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین املللی مهاجرت (آی او 

ام) در اتریش و افغانستان میباشد.

معلومات ارائه شده در اینجا ممکن است رصف به منظور اطالعات استفاده گردد. نظریات بیان شده لزوماً منعکس کنندٔه دیدگاه سازمان بین 

املللی مهاجرت، کشور های عضو آن، وزارت فدرالی داخلٔه اتریش، اتحادیٔه اروپا و یا کشور های عضو آن منی باشد.اصطالحات و تذکر موادی که 

در متام کتابچٔه معلومات بکار برده شده است بیانگر دیدگاه سازمان بین املللی مهاجرت (آی او ام) ازحیثیت قانونی کدام کشور، رسزمین، 

شهرستان یا منطقه و یا مقامات آن، یا نگرانی رسحدات یا مرز های آن منی باشد. 

منت: سازمان بین املللی مهاجرت اتریش و افغانستان
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