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 .١ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﭘﻮل ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؟
ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ:
·

وﺣﺸﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ! و از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ
ﻣﺮدم در ﻫﻨﮕﺎم وﺣﺸﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

·

از ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﻫﺎی ﻓﻮری ) (Pikavippiﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ! ﭼﺮاﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در آﯾﻨﺪه
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

·

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۶ﻣﺎﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و در آن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺗﺨﻤﯿﻦ
اﯾﻦ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش )درآﻣﺪزاﯾﯽ( و ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﭘﻮل( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻻن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

·

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎﻧﮏ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در ﺧﺼﻮص ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان اﻗﺴﺎط و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
و ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻗﺴﺎط وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪی رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

·

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اول ﮐﺴﮑﻮس ) ،(Ely keskusﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ )Business
 (Finlandو ﯾﺎ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ} .در اداﻣﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ{

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ای را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ) (٠ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
vero.fi

·

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﯿﻤﻪ ) (YEL) (TYELﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺧﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ.

·

ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺼﻮص ﯾﺎ اﺟﺎره
ﺑﻬﺎ را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰاﻧﺶ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪ ،آن را ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

·

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺎد اﺟﻨﺎس ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ روﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ داده اﯾﺪ و
اﺟﻨﺎس ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

·

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ )Suomen
 Asiakastieto OYو  (Bisnodeاﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﻗﺒﻞ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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·

در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﺧﻮد /ﻻﺳﮑﻮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻗﺒﺾ
وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻣﻬﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺸﺎن
را دﯾﺮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﻼ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪرک ﻣﮑﺘﻮب داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

·

اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ( و ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
و ﯾﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ) ،( laskurahoitusاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﻮد ،ﺑﯿﻦ ٢
ﺗﺎ  ١٠درﺻﺪ ،ﻃﻠﺒﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪا ﺑﺮای ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
Rahoittaja  Arex, Rahoittamo, Svea
·

در ﺻﻮرﺗﮑﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارﯾﺪ و در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎش و دﺳﺘﻤﺰد آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻮﻗﺘﺎ آن ﻫﺎ را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه در ﻓﻨﻼﻧﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﺪ }ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ  ١۴روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺧﻄﺎر دﻫﯿﺪ{.

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺟﻮر در ﻧﻤﯿﺎد و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻓﻨﻼﻧﺪ )اورﯾﺘﻮس ﺳﻮﻣﯽ ﺗﺎﻟﻮوس آﭘﻮ( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس .٠٢٩۵٠٢۴٨٨٢ :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در روز ﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ١۶-٩ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺪارک را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرت و ﮔﺰارش ﺳﻮد و
زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ/
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮارداد
ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ.

2

 .١ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ:
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ) (Toiminimiﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد )ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ( ﺑﺮای  ٢٠٠٠ﯾﻮرو ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠.٠٩.٢٠٢٠اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺜﻞ اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﯿﺮه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻼ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و روی آن اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﻼ اﺛﺮ ﮔﺬارد .در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
·

اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻼﻋﻮض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

·

ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ،ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

·

راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ

 .٢ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎری ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )(ELY Keskus
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﮐﺎرﮔﺮ دارﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ  ۵ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ
ﻧﻔﺮه ) (tominimiﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠٠٠٠ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
و  ١٠٠٠٠ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ.
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ )(Business finland
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ) (oy, oyj, ay, ky, oskﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎری
را در ﻋﻨﻮان ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ٢۵٠ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ /ﮐﺎرﮐﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ١٠٠٠٠
ﯾﻮرو اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدن ﺷﺮاﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری/ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎری ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
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·

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
 ١٠٠٠٠٠ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح ﺧﻮدﺗﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

·

اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻼﻋﻮض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

·

از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

.۴
ﻓﯿﻨﻮرا )(Finvera
ِ
ﻓﯿﻨﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ وام ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا از ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮد
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وام اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪِ ،
ﻓﯿﻨﻮرا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و از آن ﻫﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﮐﺎرﻣﺰد
ﺗﻘﺎﺿﺎی وام ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ِ
ﻓﯿﻨﻮرا ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٪١.٧۵از ارزش واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ِ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای وام اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﭘﺲ دﻫﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وام ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﯿﻨﻮرا اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ِ

 .۵ﮐِﻼ
آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ )دﺧﻞ آن ﻫﺎ( ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠٨٩،۶٧ﯾﻮرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮﻗﺖ از ﮐﻼ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری روزی  ٣٣.۶۶ﯾﻮرو ،و ﺣﺪود  ٧٢۴ﯾﻮرو در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
دوره  ١۶.٠٣ﺗﺎ  ٣٠.٠۶.٢٠٠٢را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری از ﮐﻼ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم درآﻣﺪ ﮐﻤﯽ دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﻣﻨﺰل و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼ ﻧﯿﺰ
ﺷﻮد .اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺘﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر از وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻼ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟
·

»ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را راه
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

·

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﻗﻔﻪ را ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﻓﺮم ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ.

·

ﺑﺴﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻓﻨﻼﻧﺪ اﻣﺮی زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺤﺪود ) (OYﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻣﺎه روﻧﺪ ﮐﺎر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از راه ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

·

روﻧﺪ ﮐﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ دارد ) (…Oy, toiminimiﺑﺮای
 toiminimiاﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای  Oyﺣﺪود  ۴٠٠ﯾﻮرو ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

·
·

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻠﯽ و رﺳﻤﯽ ای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و رﺳﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

·

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  YTJاز اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

·

اﮔﺮ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ،از دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دادرس ﻣﺨﺼﻮص ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

·

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮارداد ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮا دوره ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺒﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،و
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

·

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮPRH :

·

و suomi.fi
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.٢

ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان:
·

ﺗﺮس و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .آن ﻫﺎ را
زودﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری )اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ( ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
)آن ﻫﺎ را ﺷﻮک ﻧﮑﻨﯿﺪ(

·

اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺤﺮان دارد .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺲ
ﻫﻤﺪردی ،اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن او ﺑﺮای اداﻣﻪ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ او ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

·

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﺗﺮس ،درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و  (...و ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و
ﻧﻈﺮات آن ﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ از اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ.

·

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری را ﺧﻮب
ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
·

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ آن ﻫﺎ را اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﺪ )ﮐﺎر آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﺑﯿﺎورﯾﺪ( .ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ آن ﻫﺎ در دوران ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده و ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از اﻻن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ آن ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ
اﺧﺮاج ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
·

ﺑﺮای اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺧﻄﺎر آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١۴روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع روز اول اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ  ۵روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﻋﻮض ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺧﻄﺎر
اﺧﺮاج را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﺧﺮاج را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در اﺧﻄﺎر اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
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·
·

دﻟﯿﻞ اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﮐﺎری را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری را ﮐﻢ ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﺪ.

·

·

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و اوﻟﯿﻦ روز ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎر )اﺧﺮاج(

·

ﭼﻪ ﻣﺪت اﯾﻦ دوران ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ )ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ(

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮد را از روزی اﺧﻄﺎر را ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر )١۴
روز ﯾﺎ  ۵روز( ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻤﻼ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زودﺗﺮ در ﻣﻐﺎزه ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر و اﺧﺮاج
ﻋﻤﻼ ﺷﺮوع ﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻼ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺧﻮد را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر
در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

·

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ اﺧﺮاﺟﺸﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ
دوران )در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺮاج ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ( ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺮاج را ﺧﺎﺗﻤﻪ
دﻫﯿﺪ .اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﻄﺎر اﺧﺮاج ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ و دوران اﺧﺮاج آﻧﺎن ﺗﺎ اﻋﻼم ﺑﻌﺪی از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﻋﺪ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻦ از ﮐﺮوﻧﺎ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
·

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻤﯿﺰی را ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ )ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ( و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺰد
و ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و دﺳﺘﮑﺶ دﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل و ژل ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﺣﺎوی
اﻟﮑﻞ ﺗﻌﺎرف ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﮕﺮان )اﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﻣﺸﺘﺮی و
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺮوﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

·

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری را ﻣﻨﻌﻄﻒ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺷﻠﻮغ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﻨﻌﻄﻒ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن واﺣﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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·

ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﮑﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

·
·

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺮﯾﻀﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺷﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﮔﺮ
ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺣﻀﻮری ﻧﺮوﯾﺪ.

.

ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ،اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و  ....را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﺘﻤﺎد آن ﻫﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

·

از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری( ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ،دوران ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻮای ﻫﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ
اﺑﺘﻼ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
·

ﮐﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ )ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺴﺐ( ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد
ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری از ﮐﻼ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

·

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .دوره ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ) ١+٩روز( از روزی
ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

·

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ٩روز ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری از ﮐﻼ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

·

ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ دارد.

·

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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 .٣ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و در آﯾﻨﺪه
اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ؟
·

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد را دارﯾﺪ ،اﻣﯿﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ و ورزش ﮐﺮدن را ﻓﺮاﻣﻮش

·

ﻧﮑﻨﯿﺪ.
·

از ﺧﻮاﻧﺪن اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا اﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

·

از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮرد.

·

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ :ﮐﺮﯾﺴﯽ ﭘﻮﻫﻠﯿﻦ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 ١١:٠٠ﺗﺎ  ١۵:٠٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0113 2525-09ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٣:٠٠ﺗﺎ  ١۶:٠٠و ١٧:٠٠
ﺗﺎ  ٢١:٠٠و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﺗﺎ  ١۵:٠٠و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0111 2525-09
ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

·

·

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در

Suomen Yrittäjät

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﻓﯿﺲ ﺑﻮک “ “Osta pieneltäﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺮد ،ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﯽ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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·

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را درب ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

·

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از دوران ﮐﺮوﻧﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

·

ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ :اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﭘﺪر ﻣﺎدرﻫﺎ در اﯾﻦ دوران ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را

·

از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،آﻣﻮزش و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد.
·

از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی آن ﻻﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
 Sisumarketو.Mesenaatti.

·

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ )آدرس وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺜﻼ( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ ﻫﻢ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ

·

ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ اﻻن ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،در راه درﺳﺘﯽ ﮐﻪ

·

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ از اﺗﺎق ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﻓﺘﺮ ﮐﺎر از راه دور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
·

·

ﺑﺎ ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و راه ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

Refugees، NewCo Helsinki

 Startupو  Suomen Yrittäjätﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ؟
·

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.

·

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از درﮔﺎه ﻫﺎی )ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ( اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دوره ﺷﺮوع ﻣﺠﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
از ﻗﺒﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی آن ﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوره ﻣﺠﺎﻧﯽ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ) ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و (...در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺮدار اﺳﺖ و ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
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·

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از  ۶اﻟﯽ  ١٢ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﺮای دﯾﺪه
ﺷﺪن در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮ
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

·

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی راه اﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

·

اﻣﺮوزه ﻣﺮدم وﻗﺖ زﯾﺎدی را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ درج ﻋﮑﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻮﺗﺎه در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ؟
·

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ارزاﻧﺘﺮ ،ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﻣﻮاد ،روش ،روﻧﺪ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟

·
·

ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
اذﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ) .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ(

·
·

از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺐ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن ﻫﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ٢٠٪از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟

·

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اِﻟﻮ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻓﯿﻨﻼﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻻ
ﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

·

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ)ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ و اﻧﺮژی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺑﯿﺎورد.

·

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ
دﺳﺘﻤﺎل دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﯿﺸﺮت ﻫﺎ و ﮐﻼ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻟﯿﻮان آب ﺟﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر اﻣﻀﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
·

اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را روﻧﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .روی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .در ﻋﻮض ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
درد آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮرد.

·

ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﻣﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ار اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

·

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻃﻮری ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

·

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از آن ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

·

اﻻن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .وب
ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ از وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻮﺗﻮب ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 .۴اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺘﻮران ،ﺑﺎر و ﮐﺎﻓﻪ
·

دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ  ٣١ﻣﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﮑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻏﺬا در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

·

ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه رﺳﺘﻮران داری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﺧﻼق ﺑﻮدن از اﻻن ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

·

ﻓﻘﻂ آن دﺳﺘﻪ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را وﻓﻖ دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬای ﺟﺪﯾﺪ را اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ درب ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ
ﻫﻢ اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺘﺎره  Michelinﻫﺴﺖ ،ﺳﻮﺷﯽ راﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻓﺮﺳﺘﺎدن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

·

ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ک ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ک ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮا ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ﻏﺬا دﻫﻨﺪ.
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ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﻮارن ﻫﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.

·

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از زﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪه آن ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ

·

رﺳﺘﻮارن از زﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺷﯿﺴﻮ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
·

ﺷﻤﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﯾﺎ اس ام اس ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣١.٠٨.٢٠٢٠اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای

·

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 vero.fi

 .۵ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ:
Business Finland
Centre for Economic Development, Transport and the Environment
(Finnish Institute of Occupational Health (FIOH
Finnvera
Kela
Ministry of Finance
NewCo Helsinki
Suomen Yrittäjät / Entrepreneurs in Finland
TE Office
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