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 .١ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾم اﮔر ﭘول ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺷد؟
ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای ﮐم ﮐردن ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم:
-

وﺣﺷت ﻧﮑﻧﯾد! و از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﺑﭘرھﯾزﯾد .ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .اﮐﺛر ﻣردم
در ھﻧﮕﺎم وﺣﺷت ،ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑدی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

-

از ﮔرﻓﺗن وام ھﺎی ﻓوری ) (Pikavippiﺑﭘرھﯾزﯾد! ﭼراﮐﮫ اﺻﻼ ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﯾﺳت و در آﯾﻧده ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

-

ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ۶ﻣﺎھﮫ آﯾﻧده ﺧود را طراﺣﯽ ﮐﻧﯾد ،و در آن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﮔوﻧﺎﮔون را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛﻼ ﺗﺧﻣﯾن اﯾن ﮐﮫ
در آﯾﻧده ﺳطﺢ ﻓروش )درآﻣدزاﯾﯽ( و ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﭘول( ﺑﯾﺷﺗر ﭼﻘدر ﺧواھد ﺑود .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
اﻻن اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﯾﻧده در ﺻورت ﻧﯾﺎز اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد را ﻓﮭرﺳت ﮐﻧﯾد.

-

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

-

ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﻟو ﮐﺳﮑوس ) ،(Ely keskusﺑﯾزﯾﻧس ﻓﯾﻧﻼﻧد ) (Business Finlandو ﯾﺎ
ﺷﮭرداری ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت و ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯾرﯾد} .در اداﻣﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری آﻣده اﺳت{

-

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

-

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺷرﮐت ﻣرﺑوطﮫ ﺑﯾﻣﮫ ) (TYEL) (YELﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺧود و
ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﺗﺎن ﻣﮭﻠت ﺑﯾﺷﺗری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.

-

ﻗرارداد ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﻓرﻋﯽ را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد.

-

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

١

-

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ﺧرﯾد زﯾﺎد اﺟﻧﺎس ﺧودداری ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺣداﻗل ھﺎ ﭘﯾش روﯾد .اﮔر ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ داده اﯾد و اﺟﻧﺎس
ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﺑﮫ دﺳﺗﺗﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣذاﮐره ﺳﻔﺎرش ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

-

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود ﭘﯾش ﭘرداﺧت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت را ﺑر
اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ )Suomen Asiakastieto

 OYو  (Bisnodeاطﻼﻋﺎت اﻋﺗﺑﺎری ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﺑزرگ را از ﻗﺑل ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
-

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻗﺑوض ﺧود /ﻻﺳﮑو دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷده اﯾد ،ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﻓرﺳﺗﻧده ﻗﺑض وارد
ﻣذاﮐره ﺷوﯾد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺳﺎﻋدت و ﻣﮭﻠت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﺳﻠﻣﺎ آن ھﺎ ھم ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭘوﻟﺷﺎن را دﯾرﺗر
ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ اﺻﻼ ﻧﮕﯾرﻧد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗواﻓق ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣدرک ﻣﮑﺗوب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

-

اﮔر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻطﻼﺣﺎ ﺑﯽ ﺗو ﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد )ﯾﻌﻧﯽ طرف ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﺷرﮐت و ﮐﺳب و ﮐﺎر دﯾﮕری
اﺳت( و ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻻ/ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﻓروﺧﺗﮫ اﯾد وﻟﯽ طرف ﻣﻘﺎﺑل ھﻧوز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻧﮑرده اﺳت و ﯾﺎ در
ﭘرداﺧت ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺻورت ﺣﺳﺎب طﻠب ﺧود را ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﺑﻔروﺷﯾد ) ،(laskurahoitusاﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﺎ ﺑرداﺷت ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺎرﻣزد ﺧود ،ﺑﯾن  ٢ﺗﺎ  ١٠درﺻد،
طﻠﺑﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﮐرده و ﺑﻌدا ﺑرای ﺑدھﮑﺎر ﺷﻣﺎ ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد.

-

ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺷرﮐت ھﺎ ﮐﮫ در ﻧﻘد ﮐردن طﻠب ﺷﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
Rahoittaja Arex, Rahoittamo,- Svea

-

در ﺻورﺗﮑﯾﮫ ﮐﺎرﮔر دارﯾد و در ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎش و دﺳﺗﻣزد آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺷده اﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣوﻗﺗﺎ
آن ھﺎ را از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧﯾد ،ﻗﺎﻧون ﺷراﯾط وﯾژه در ﻓﻧﻼﻧد اﯾن اﺟﺎزه را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در ﻣﮭﻠت ﮐوﺗﺎه ﺗر
و آﺳﺎن ﺗر ﺑﺗواﻧﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را اﺧراج ﮐﻧﯾد }ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ  ١۴روز ﻗﺑل ﺑﮫ آن ھﺎ اﺧطﺎر دھﯾد{.

-

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺧل و ﺧرج ﺟور در ﻧﻣﯾﺎد و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دارﯾد ،ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻓﻧﻼﻧد
)اورﯾﺗوس ﺳوﻣﯽ ﺗﺎﻟووس آﭘو( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس .٠٢٩۵٠٢۴٨٨٢ :ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در
روز ھﺎی ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  ١۶-٩ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی 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 ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺻورت ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت آن ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق /ﻋﻘب اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﻟﯾﺳت
ﺳﺎﯾر ﺑدھﯽ ھﺎ اﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺻورت ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻗرارداد ھﺎی ﻣوﺛر در ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻋﻘب اﻓﺗﺎده اﻧد.

٢

از ﮐﺟﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم
-

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻣﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
) .(crowd fundingﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی آﻧﻼﯾن ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾدSisumarketand :
و ﯾﺎ Mesenaatti

-

ﻣرﮐز ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﺎری ،ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ) (ELY Keskusو  Business Finlandﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺑرای
ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ،ﺧدﻣﺎت و ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺟدﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت آن ھﺎ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

-

ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی داوطﻠب وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن در ﭘر ﮐردن ﻓرم ھﺎ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘول ﺧود را در ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ھﻣﯾن
ﺧدﻣﺎت از ﺷﻣﺎ ﭘول درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھدر ﻧدھﯾد!

ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌطﯾل ﮐﻧﯾم؟
-

»ﺑﻌد از ﺗﺟرﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﻗﻌﺎ در ﻣورد ﮐﺳب و ﮐﺎر اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد« ،ﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم .ﺑﺳﺗن ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﺎﯾﮫ 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 وﻗﻔﮫ را ﺑﮫ اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت از طرﯾق اﯾن
ﻓرم ﮔزارش دھﯾد.

-

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

-

روﻧد ﮐﺎر و ھزﯾﻧﮫ ﺑﺳﺗن ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع ﺷرﮐت ﺷﻣﺎ دارد ) (…Oy, toiminimiﺑرای toiminimi

اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی اداری و ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود و ﺑرای  Oyﺣدود  ۴٠٠ﯾورو ھزﯾﻧﮫ ﺧواھد داﺷت.

٣

ﻣراﺣل ﺑﺳﺗن ﮐﺳب و ﮐﺎر:
-

ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوع ﺷرﮐت ﺧود ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻠﯽ و رﺳﻣﯽ ای ﺑرای ﺷرﮐت ﺧود ﺗرﺗﯾب دھﯾد .ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﺳﺗن ﺷرﮐت را ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و ﮐﻠﯾﮫ ﻣطﺎﻟب و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت را ﺑﮫ طور دﻗﯾق و رﺳﻣﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد و
اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد.

-

ﺻورت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑدار ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت.

-

ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود را ﺑﺎ اطﻼع دادن ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ رﺳﻣﯽ ﺛﺑت ﺷرﮐت ھﺎ  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 زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.

-

ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﻠﯾﮫ ﻗرارداد ھﺎ و ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﺑرا دوره ﺣداﻗل  ١٠ﺳﺎﻟﮫ ﺣﻔظ
ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن از اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻗﺑض درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﺑﺳﺗن ﺷرﮐت ﺧود ،و ﺑﺎﯾد
آن را ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد.

-

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر PRH :و suomi.fi

 .٢ﭼﮕوﻧﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران و ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم؟
ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯾد ﺑرای رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران:
-

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

-

اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺣران دارد .اﻋﺗﻣﺎد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺻداﻗت ،ﻧﺷﺎن دادن ﺣس
ھﻣدردی ،اھﻣﯾت دادن ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردن او ﺑرای اداﻣﮫ و آﯾﻧده ﺷﻐﻠﯽ او ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود.

-

اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد )ﻣﺛل ﺗرس ،درﻣﺎﻧدﮔﯽ و  (...و ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎ و
ﻧظرات آن ھﺎ ﮔوش دھﯾد .ﺷﻧﯾده ﺷدن ﻣﮭﻣﺗر اﺳت از اراﺋﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺣﯾﺢ.

-

ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد و در ﻣورد آن ھﺎ ﻧظر ﻣﺛﺑت ﺑدھﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺟو و ﻣﺣﯾط ﮐﺎری را ﺧوب
ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺷدت درﮔﯾر ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﺑرﻋﮑس ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧﺑﺎﺷد.

۴

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را ﻧﮕﮫ دارﯾد ،ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
-

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

-

ﺣداﻗل  14روز ﻗﺑل از ﺷروع اﺧراج )ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑل از روزی ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﺎرﮔر ﺷﻣﺎ ﺳر ﮐﺎر ﺑﯾﺎﯾد(،
اﺧطﺎر اﺧراج را ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود ﺑدھﯾد )ﺷﻔﺎھﯽ ﻣدرک ﻗوی و
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﯾﺳت(.

در اﺧطﺎر اﺧراج ﻣوﻗت اﯾن ﻣطﺎﻟب را ﺑﻧوﯾﺳﯾد:
-

دﻟﯾل اﺧراج ﻣوﻗت

-

اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل راﺑطﮫ ﮐﺎری را ﻣوﻗﺗﺎ ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری را ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

-

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع و اوﻟﯾن روز ﺗﻌﻠﯾق ﮐﺎر )اﺧراج(

-

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

-

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

٥

-

اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرﮔردد ،ﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾت اﺧراج ﻣوﻗت را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
از ﮐﺎرﮔران ﺧود ﺑﺧواھﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣوﻗﺗﺎ اﺧراﺟﺷﺎن ﮐردﯾد ،ﺑرای ﺷﻣﺎ در طول اﯾن دوران )در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
وﺿﻌﯾت اﺧراج ھﻧوز ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت( ﮐﺎر ﮐﻧﻧد؛ ﭘس ﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾت اﺧراج را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد .اﺧراج ﻣوﻗت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﮭﻠﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧطﺎر اﺧراج ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ 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 ھﻔﺗﮫ زودﺗر ﻣطﻠﻊ ﮔردﻧد.
 -ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در زﻣﯾﻧﮫ اﺧراج ﻣوﻗت ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

 .٣ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود را در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ و در آﯾﻧده اداﻣﮫ دھﯾم؟
ﻣراﻗب ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد:
-

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾد در ﻣﺣل ﮐﺳب ﺧود را دارﯾد ،اﻣﯾد ھم وﺟود دارد .اﯾن ﺷراﯾط ﻣﯽ ﮔذرد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن
را ﭘﺷت ﺳر ﺑﮕذارﯾم.

-

ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺧود از ﻗﺑﯾل ﺧواﺑﯾدن ،ﺧوردن ﻏذاھﺎی ﺳﺎﻟم و ﻣﻔﯾد و ورزش ﮐردن را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد.

-

از ﺧواﻧدن اﺧﺑﺎر ﺑﮫ طور ﻣداوم و ﭘﯾﮕﯾری ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮑﺎھﯾد ،زﯾرا اﺳﺗرس ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.

-

از اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ ﮐﺎرآﻓرﯾن ھﺳﺗﻧد ﺣﻣﺎﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود را ﺑﺎ آن
ھﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت آن ھﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾدی در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺷراﯾط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ
درد ﺷﻣﺎ ﺑﺧورد.

-

ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣرﻓﮫ ای زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت روان ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺣﺎﺿرﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد :ﮐرﯾﺳﯽ ﭘوھﻠﯾن ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  ١١:٠٠ﺗﺎ
 ١۵:٠٠ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  0113 2525-09ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋت  ١٣:٠٠ﺗﺎ  ١۶:٠٠و  ١٧:٠٠ﺗﺎ  ٢١:٠٠و
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋت  ١٠:٠٠ﺗﺎ  ١۵:٠٠و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻧﻼﻧدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  0111 2525-09ھﻔت روز ھﻔﺗﮫ ھر
ﺳﺎﻋت در ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.

۶

-

ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﮐﺳب و ﮐﺎر در

-

ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ﻓﯾس ﺑوک ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ھﻠﺳﯾﻧﮑﯽ

-

ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ﻓﯾس ﺑوک ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ھﻠﺳﯾﻧﮑﯽ

-

ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﻧﻼﻧد

-

ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ﻓﯾس ﺑوک “ “Osta pieneltäﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻧﻼﻧدی ﺑرای ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﺧرد ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ،

Suomen Yrittäjät

اطﻼﻋﺎت و ﺣﻣﺎﯾت روﺣﯽ.

ﻣراﻗب ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺑﺎﺷﯾد:
-

اﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را روﻧق ﻣﯽ دھﻧد .روی ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻓﺷﺎر ﻧﯾﺎورﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ از
ﺷﻣﺎ ﺧرﯾد ﮐﻧﻧد و از ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺟدا ﺑﭘرھﯾزﯾد .در ﻋوض ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﻐول ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾد و ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻻ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن در اﯾن ﺷراﯾط
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﺑﮫ درد آن ھﺎ ﺑﺧورد.

-

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟﺎﻧﯽ اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم از آن ﻧﻔﻊ ﺑﺑرﯾد؟

-

اﻻن زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﻓروﺷﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﻓرﺻت آن را ﻧداﺷﺗﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
وب ﺳﺎﯾت و ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را ﺑﮫ روز ﮐﻧﯾد ،اﮔر ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﯾد از وﯾدﯾو ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﯾوﺗوب
ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﻣورد ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧم و اﯾده ھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ را ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﮕﯾرم؟
-

ﺑﮫ ﺷراﯾط ﭘﯾش آﻣده ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺟدﯾد و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و
ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدی را ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣردم ﺑﯾﺎﯾد

-

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﺑﮭﺗر ،ارزان ﺗر ،ﺳرﯾﻌﺗر ﯾﺎ ﮐوﭼﮑﺗر از رﻗﺑﺎی ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد .آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣواد ،ﻓرآﯾﻧد ﯾﺎ روش ﺟدﯾدی ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد؟

٧

-

اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗرﺗﯾﺑﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت و ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺧود را درب ﻣﻧزل ﻣﺷﺗری ﺗﺣوﯾل و ﯾﺎ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

-

ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،دوﺳﺗﺎن ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،ﺷرﮐﺎی ﺗﺟﺎری ﺧود و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

-

ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎ  /ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷﻣﺎ را در زﻧدﮔﯽ روزﻣره آزار ﻣﯽ دھد؟ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد.

-

در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﯾده ای را از ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺟﺎری دﯾﮕر ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد و آن را در ﺷراﯾط ﺟدﯾد )ﻣرﺑوط
ﺗﺟﺎرت ﺧودﺗﺎن( اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد.

-

 20٪از ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻓﻧﻼﻧدی ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺟدﯾدی ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣﺻول ﺑﺎ رﻗﺑﺎی ﺧود ھﻣﮑﺎری
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﭼﯾزی ﺑﮭﺗر از آﻧﭼﮫ ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ،ﺗوﻟﯾد
و اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد؟ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾد اراﺋﮫ و ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﺟدﯾدی از ﻣﺷﺗرﯾﺎن را ھدف ﻗرار دھﯾد؟

-

اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ﮐﮫ اﻻن ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎﻧده اﻧد ،در راه درﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺑر اﯾن ﺷراﯾط ﻓﺎﺋق آﯾﯾد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﻌﺿﯽ از ھﺗل ھﺎ از اﺗﺎق ھﺎﯾﺷﺎن
ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻓﺗر ﮐﺎر از راه دور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

-

روش ﺟدﯾدی ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﻼﯾن و آﻓﻼﯾن ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﻣورد
ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺟدﯾد ﺗوزﯾﻊ و ﻓروش ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد.

-

ﺗوﺳﻌﮫ و ﺧﻼﻗﯾت ﺑرای اﯾﺟﺎد اﻣری ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺑرای اﯾﺟﺎد اﻣﯾد و اﻧرژی
در ﯾﮏ ﺷراﯾط دﺷوار ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارﯾد.

-

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

-

 Startup Refugees، NewCo Helsinkiو  Suomen Yrittäjätﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺑﮫ زﺑﺎن
ھﺎی ﻋرﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓﻧﻼﻧدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھﻧد.

-

٨

ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﻟﺑﯽ را در ﺷراﯾط  COVID-19اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﻓروش اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد:
-

ﮐﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ رول دﺳﺗﻣﺎل ﺗواﻟت اﺳت

-

ﺗﯽ ﺷرت و ﮐﻼه ﮐروﻧﺎ وﯾروس

-

ﻟﯾوان ھﺎی آﺑﺟو ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺻﺎﺣب ﺑﺎر

آﯾﺎ ﺑﺎز ﮐردن ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ راه ﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت؟
-

ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟ ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ھر ﻧوع ﮐﺳب و
ﮐﺎری ﻧﯾﺳت .ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر ﺷﻣﺎ از ﻗﺑل ﻟﯾﺳت اﺳم و اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود را دارﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺟدﯾد ﺧود را ﺑرای آن ھﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﯾد.

-

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺳﯾﺎری از درﮔﺎه ھﺎی )ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎ( اﻓﺗﺗﺎح ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ دوره ﺷروع ﻣﺟﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھﻧد .از ﻗﺑل ﻗراردادھﺎی آن ھﺎ و ﻗﯾﻣت ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن ﺑﻌد از ﺳﭘری ﺷدن دوره ﻣﺟﺎﻧﯽ را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﺑروز
ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎلwww.holvi.com, www.etsy.com :
www.squarespace.com

-

ھر ﮔزﯾﻧﮫ ) ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت از طرﯾق ﻣوﺑﺎﯾل ،ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و (...در ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ھزﯾﻧﮫ
اﺿﺎﻓﯽ ﺑردار اﺳت و ﻗﺑض ﭘرداﺧت آن ھر ﻣﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود.

-

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

-

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

-

اﻣروزه ﻣردم وﻗت زﯾﺎدی را در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣورد ھر ﯾﮏ از ﮐﺎﻻھﺎ
و ﺧدﻣﺎت ﺧود ﺑﺎ درج ﻋﮑس و ﯾﺎ وﯾدﯾو ﮐوﺗﺎه در ﻓﯾس ﺑوک ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﯾد.

٩

 ﻟﯾﻧﮏ ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر.۴
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
Finnish Enterprise Agencies (https://www.uusyrityskeskus.fi/in-english/)
Startup Refugees
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