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 معرفی

 
و انش آموزان برای دمواد درسی را  ،آموزش مهارت های اساسیاز طریق اوراق معلوماتی  مردم ضرورتمند مؤسسه

زراعت عملی و مهارت های آنها مهارت های الزم  تا راعت و انستیتوت ها آماده میکندسلکی زلیسه های ماستادان 

 را بیاموزند. تجارت

 

، میباشد. جدید تجارت یک و پیش بردن آغازبروشر حاوی معلومات ابتدایی و اساسی در مورد مهارت های  یا اوراق این

د، در عوض روی مهارت های جدید را در بر نمی گیریک تجارت  آغاز و پیشبردتمام موضوعات در مورد  اوراقاین 

یکجا با این  .مهم تلقی شده اند مردم ضرورتمندؤسسۀ متعلیمات زراعتی ۀ برنامکه از نظر نویسنده های تیم  داردتمرکز 

مواد، بنر های آموزشی تجارت نیز وجود دارد که در موقع تدریس در دیوار های صنف نصب شوند تا تسهیل کننده 

 تدریس باشد.

 

اما چگونه به نام تجارت یاد میشود.  شودانجام داده می فایده نبه دست آوردهر فعالیت قانونی که به خاطر تجارت چیست؟ 

 می توانیم یک تجارت را آغاز کنیم؟ آیا تا کنون در مورد این نظریه فکر کرده اید؟

را آغاز  خویششخصی تجارت شان دانش آموزان کمک خواهد نمود تا بعد از فراغت  هب آموزش مهارت های تجارت 

تجارتی که آنها بتوانند از آن مفاد بدست بیاورند. اگر یک شخص بخواهد از زراعت مفاد بدست بیاورد باید فعالیت  .نمایند

های زراعتی به شکل تجارت انجام شود. چون وظایف در افغانستان کم است بنابراین استخدام خودی یا وظیفه شخصی 

 یک فرصتی خوب پنداشته میشود.

 

 به پیش برود.شما موفقانه  فید واقع گردد و فعالیت های تجارتشر برای شما مامید داریم که این برو

 

 مردم ضرورتمند برنامه تعلیمات زراعتی مؤسسهتیم 
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 اساسی در تجارت اصطالحات .1

ته مهم پنداش بوده و تتجار مربوط به فعالیت هایبحث بگیریم که  رویاساسی را  اصطالحاتعده  ه آناولتر از همبیایید 

 کمک زیاد خواهد نمود. اوراق اینخواندن جریان با ما در  اصطالحاتاین  میشوند.

 اقاورت این مود تا موضوعاخواهد ناو یک جوان افغان است که داستانش با ما کمک با احمد نیز معرفی شوید. همچنان، 

م ه ایید باآغاز کند. بی را خواهد که یک تجارت شخصیخوبتر بیاموزیم. او از لیسۀ مسلکی زراعت فارغ شده و می را 

 ینیم که آیا او موفق است یا خیر!بب
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 تجارت تولیدی

 

 

 

 

 

 بارت از ت ارت است   ت ارت تو یدی
و   ردداشیا یا ا نا  تو ید  که در  ن

 نرا با ی مشتریان به فرو  می 
رسانند. به  ور م ال پرور  

 و یره. سبزی ات  پرور   وسفندان

 خرید و فروش

 

 

 

 

 

 رید و فرو   در این نو  ت ارت تا ر 

یک  ن  را  ریده و دوباره  ن را 

. به با ی مشتریان به فرو  می رساند

  ور م ال بقا ی و پرچون فروشی

 خدمات

 

 

 

 

 

 دمات  در این نو  ت ارت  د  
اساسی رسانیدن  دمات برای مرد  می 
باشد. به  ور م ال  ماده سا تن 
ترانسپورت برای مشتریان یا  ماده 

 سا تن  موز 
 

 

 

ه برا  تا یک محصول به شکل مشترک انجام میگردد شخصعبارت از فعالیت است که توسط یک یا چندین تجارت:  .1
 یشود.رت یاد م، به نام تجامفاد به دست بیآورند طریقکه از این ند ند و یا خدمات را به مردم عرضه کنفروش برسان

 نزدیک خانۀ تان نیز یک تجارت است. نانواییتجارت می تواند بسیار کوچک هم باشد. 
 و خدمات. : تولید، خرید و فروشتقسیم می گرددابتدایی تجارت به سه دسته 

 

این نوع تجارت را به  کند و یا گل پرورش دهد.او شاید سبزیجات کشت احمد دربارۀ آغاز یک تجارت فکر می کند. 
 االیرا ب یاد می کنند. او همچنان می خواهد تخم و کود کیمیاوی خریداری نموده و دوباره آن تولیدیتجارت نام 

را  در مورد ایجاد باغ کوشش کند تا کورس آموزشیفروش(. احمد شاید و تجارت خرید )دهاقین به فروش برساند 
   ندازد. این نوع تجارت باالی خدمات تمرکز می کند. )کورس آموزشی(آبه راه بیبرای دهاقین 

برای آغاز یک تجارت به کار انداخته میشود )رشد عبارت از مقدار پول است که برای آغاز و سرمایه گذاری:  .2
 گل خانهیک  اعماربرای  افغانی سرمایه گذاری کرده است. او با این پول 30000، احمد گل فروشیتجارت 

 خریداری نموده است.(را پالستیک و سایر مواد الزمه 
 

اس که به پول دارایی میتواند شامل پول نقد باشد و یا اجن ی است که شما در اختیار دارید.چیزعبارت از  دارایی: .3
اعمار می کند،  یک گل خانه برای تجارت فروش گل، وسایط نقلیه و تجهیزات. )احمد ملکیتمبادله شده میتوانند مانند 

 می شوند.( محسوباحمد  های و بیل خریداری می کند، این ها همه دارایی گلدان، غلطک
 

احمد تخم گل را کشت  زمانیکه. )حصول یاد می شودبه نام م میگرددفروش تولید  به مقصدهر چیزی که : محصول .4
اش را نیز باالی آن بگذارد، حاال محصول تجارت  لیبل دوکانرورش دهد، آن را در گلدان بگذارد و پ را گل و کند

 (.احمد آمادۀ فروش است
 

ست که شما آنرا برای به دست آورن پول انجام می دهید و دیگران از این خدمات مستفید خدمات: عبارت از کاری ا .5
 رای مردمدهی در مورد پرورش گل را ب که او خدمات مشوره کند به این فکر میاحمد می شوند. )به طور مثال، 

او در مقابل مشوره هایش که برای مشتریان خویش ارائه می کند  مهیا سازد، این کار احمد به نام خدمات یاد می شود.
  دریافت می کند.( پول
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مستفید تجارت را خریداری می کند و یا از خدمات یک  محصوالت شمارت از هر آن شخصی است که مشتری: عبا .6
مردم ایکه از احمد  پول پرداخت کند. )به طور مثال،باید که خریداری می کند  محصولدر مقابل  می گردد. مشتری

 گل خریداری می کنند مشتریان احمد هستند.(
 

عالقه مند  )هوتل، رستورانت، شرکت، دفتر، شفاخانه وغیره( که عبارت از یک مؤسسۀ استان مؤسسات: مشتری .7
شتریان دارای داشتن این نوع مشتری برای یک تجارت بسیار مفید است زیرا این نوع مخریداری تولیدات شما است. 

ن محافل عروسی قرارداد ی، احمد با یکی از شرکت های تزئتقاضای زیاد بوده و خریداری ثابت دارند. )به طور مثال
  (احمد خریداری می نمایند.گل گالب از  50نموده که آنها در هر هفته 

 
مات به دست می آید به نام عاید یاد می گردد. )به طور یکه از فروش یک محصول و یا از طریق انجام خداعاید: پول  .8

 .(گفته می شوددر یافت می کند، این پول عاید احمد ها پول  مثال، احمد در مقابل فروش گل باالی مشتریانش از آن
 

مصارف: عبارت از پول است که باالی اکماالت، تجهیزات و یا دیگر سرمایه گذاری ها به مصرف می رسد.  .9
احمد به خاطر خریداری کود مصارف عبارت از پول است که از تجارت شما بیرون می رود. )به طور مثال، 

 مصرف یاد می کنند.( وی و ادویه برای گل های خویش، پول را به مصرف می رساند که آنرا به نامکیمیا
 

عبارت از مصارف می باشد که شما به خاطر پیشبرد تجارت تان به : )مصارف جاری( مصارف پیشبرد تجارت .10
ی، کود احمد تجارت فروش گل دارد او نیاز دارد تا ادویۀ کیمیاو به مصرف می رسانید. )به طور مثالصورت منظم 

 گل هایش را آبیاری کند وغیره.( نماید تاکیمیاوی و تیل برای جنراتور خریداری 
 

مارکیت یا بازار: عبارت از محل عمومی است که در آن خریدار و فروشنده هر دو معامالت شان را به صورت  .11
خدمات مستفید مایند و یا از را خریداری ن محصول مشخصدهند تا یک  مستقیم و یا به کمک یک میانجی انجام می

د و یا ناحمد گل خریداری می کنجاییکه مردم از شوند )به طور مثال، مارکیت میتواند یک بازار کوچک محلی باشد 
 که فرمایش شان را می دهند و از احمد گل خریداری می کنند.( هوتل ها و دفاتر

 
تجاری وغیره است تا بر اساس  ایه مورد مشتریان، رقیب آوری معلومات در جمععبارت از پروسۀ بازار:  تحقیق .12

و عرضۀ خدمات شما وجود دارد از میان  مشکالت که فرا راه فروش محصوالتاین معلومات تصامیم گرفته شود و 
احمد در قریۀ خود از مردم سوال می پرسد که چگونه گل ها را بیشتر می  زمانیکهبرداشته شود. )به طور مثال، 

ند و یا گل های که در خریداری می کنند و اینکه آنها گل های تازه را ترجیح می دهدر کدام مناسبت ها گل پسندند، 
گل که مردم بیشتر خواهان آن  دهدمی  پرورشگل های را  هاست. او با در نظر داشت جواب های مردم داخل گلدان

 بوده و میل دارند که آنها را با پول بیشتر خریداری نمایند.(ها 
 

و توزیع می کنید تا مشتری دریافت کنید و  مهارت است که شما خدمات و تولیدات تان را ترویج عبارت ازبازاریابی:  .13
های را در مورد  عالمهاحمد بینر و به طور مثال،  ) خریداری نمایند.را مشتریان را وادار سازید تا تولیدات شما 
 و یا به مشتریان خویش می گوید که اگر آنها پنج گل گالب از وی خریداری دوکان گل فروشی خویش آماده می سازد
 رایگان می دهد(. نمایند او یک گل الله را به آنها به طور

 
در  معامالت تجاری یعنی مصارف و عواید بارت از کتابچۀ است که تمامۀ یادداشت پول ع: کتابچکتابچۀ یادداشت پول .14

و مبلغ  کود کیمیاویرا افغانی  2000تخم گل، مبلغ  را افغانی 500، احمد مبلغ به طور مثال آن درج می گردد. )
تیل برای جنراتور خریداری کرده است. هر یکی از این مصارف باید در کتابچۀ یادداشت پول درج را افغانی  3000
 1050مجموعی گل الله را به قیمت  15افغانی و  1250گل گالب را به مبلغ مجموعی  25وی همچنان گردد. 

 (افغانی به فروش رسانیده است، این عاید نیز باید در کتابچۀ یادداشت پول ثبت گردد.
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ید امل عواعبارت از جمع آوری و تنظیم معلومات مالی مربوط به تجارت شماست؛ که معمواًل شثبت معلومات مالی:  .15
 سنجش کنید که تجارت شما کند تاثبت کردن معلومات مالی به شما کمک می و مصارف تجارت شما می شود. 

حمد ین که اابه طور مثال، بعد از  زید. )د که چگونه مفاد تان را بیشتر سایگونه به پیش می رود و تصمیم بگیرچ
یل پول زیاد را برای خرید تعواید و مصارف مجموعی تجارت فروش گل خویش را سنجش کرد، وی دانست که او 

 .(از همین رو احمد تصمیم گرفت تا باالی برق آفتابی سرمایه گذاری کنداست جنراتور به مصرف رسانیده 
 

ست اپول خالص عبارت . این میباشددر یک وقت معین یعنی تفریق نمودن مجموع مصارف از مجموع عواید : مفاد .16
گل به  را یافغان ۱۹۰۰۰۰ احمد بعد از شش ماه مجموعًابه طور مثال،  که شما از تجارت تان در یافت می کنید. )

د از شش فایدۀ مجموعی احمد بعبناء افغانی پول به مصرف رسانیده است.  100000و مجموعًا است  فروش رسانیده
 (6/90000=15000ی باشد. افغانی م 15000باشد و یا مفاد ماهانۀ احمد  افغانی می 90000ماه 

 
یان در آن صورت شما در تجارت خویش زدر صورتیکه مفاد مالی تجارت شما یک عدد منفی باشد یا زیان:  ضرر .17

ی بعد می بود، نقص و 190000افغانی می بود و عاید وی  250000اگر مصارف احمد بعد از شش ماه . )کرده اید
 .(باشدافغانی می  60000از شش ماه 

 

 انتخاب کنیم(ونه می توانیم یک تجارت را گانتخاب تجارت )چ .2
 

غاز ارت را آبرای اینکه شما یک تجپنداشته می شود. ن گام برای آغاز یک تجارت جدید انتخاب تجارت نخستین و مهمتری

ر داشتن ب. عالوه دنیز می باششما مناسب  برای کدام تجارت فایدۀ زیاد دارد وکه بفهمید  کنید قبل از همه شما نیاز دارید

تنظیم شده بتواند،  و بع شما شروعبا منا یکهارا داده باشد(، تجارت  دولت باید اجازه آنفایده، تجارت باید قانونی باشد )

ه رای اینکخویش داشته باشد. بخدمات  ومهارت های شما همخوانی داشته باشد و بازار خوب برای تولیدات  همچنان با

 یک تجارت خوب را برای خود انتخاب کنید باید سه کار اساسی ذیل را انجام دهید:

 ارزیابی منابع .1

 طوفان مغزی برای انتخاب تجارت .2

 مارکیت تحقیق .3

 

 ارزیابی منابع .2.1
ید به دست ی توانارزیابی منابع عبارت از تحلیل و تجزیۀ تمام منابع است که شما در درسترس دارید و یا منابع که شما م

یر،  تعمیی ها مثاًلشامل داراارزیابی منابع تنها مورد استفاده قرار گیرد. تواند در تجارت جدید شما که بمنابع  .بیآورید
انسانی  منابع نبلکه شامل منابع طبیعی نیز می شود مانند زمین، آب، پول، برق و همچنا موتر، ماشینری وغیره نمی شود،

 فیدمت شما تجار که تجربه و مهارت های شان برایایش شما، دوستان شما، همکاران تان و افراد دیگر ن)مهارت ها و دا
 ید.چه نوع تجارت را آغاز کرده می توانشما منابع دست داشتۀ تان با شما کمک می کند که  .بوده می تواند(

ار اختیر دبه کدام نوع منابع ضرورت دارید و کدام منابع را  تصور کنید که شما تجارت فروش گل را آغاز می کنید.
 سوال های ذیل پاسخ دهید.به دارید؟ برای اینکه ارزیابی منابع تان را انجام داده باشید 
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 جدول ارزیابی منابع

؟ در بخش ددر کدام بخش مسلکی هستی 1

تولید  زراعت مهارت دارید، در بخش هنر،

، تکنالوژی معلوماتی، در بخش ماشین آالت 

در کدام در بخش پیش بردن رستورانت و یا 

 بخش دیگر؟

او مهارت های . است شدهاحمد از لیسۀ مسلکی زراعت فارغ 

 خوب باغداری دارد و احمد عالقۀ زیاد به. زیادی را یاد گرفته است

د که او همچنان خوب میدان. ند که چگونه یک باغ را ایجاد کنددا می

ه کداند  احمد همچنان می .چگونه پیوند کند و چگونه شاخه بری کند

که  میدانداین را نیز احمد .تربیه کندرا چگونه گل های زینتی 

چگونه از  پرورش کند، ترکاری و چگونه مرغ پرورش دهد، گندم

 .دمیوه جات جوس آماده کند، چگونه گوسفند و بز ها را واکسین کن

  .اما او با کمپیوتر آشنایی زیاد ندارد

مقدار زیاد کدام منابع طبیعی است که شما به  2

به مقدار زیاد آب دارید، دارید؟  رسدر دست

مقدار زیاد زمین دارید، چوب و یا دیگر 

 منابع؟

 اگرگفته است که  شاحمد زمین در اختیار ندارد اما کاکایش برای

او دو جریب زمین را برای احمد امانت می دهد تا  احمد بخواهد

کاکای احمد  هم اکنون زمین .آغاز کند تجارت فروش گل خویش را

اما در نزدیکی زمین . خالی است فقط چند بته در آن رویده است

ر وااحمد با دی یزمین کاکا .کاکای احمد آب برای آبیاری وجود دارد

 .ها احاطه شده بناء زمین محفوظ است

 در اختیار دارید مانندرا  ملکیت هاشما کدام  3

تعمیر و آیا ممکن است که از این منابع در 

 تان استفاده کنید؟ تجارت

ندارد. برای  خود کدام تعمیریفروش گل  احمد برای تجارت

بسیار مفید خواهد بود اما احمد  گلخانه داشتن فروش گلتجارت 

مین چنین معلوم می شود که احمد باید در ز ای ندارد. خانهگلکدام 

د او در شهر دوکان دار کند. پدر احمداعمار  خانهگلیک  کاکایش

 برای احمد فراهم کند تا نشرا در پهلوی دوکا یک جایمی تواند 

این محل یک  به فروش برساند.در آن محل گل هایش را  او بتواند

 پوشیده بوده و برای فروش گل جای مناسب است. محل سر

 داریددر اختیار آیا کدام تجهیزات یا ماشینری  4

یک تجارت از آن استفاده  که برای آغاز کردن

به طور مثال، کمپیوتر، ). صورت بگیرد

 (، و یا وسایط نقلیهآسیاب

دارد و برادر کالنش یک ( موبایل)احمد فقط یک تلیفون همراه 

در  برادرش برای احمد گفته است که. موترسایکل زرنج دارد

صورتیکه احمد مصارف تیل زرنج او را بدهد وی می تواند در 

 .کمک کند اوبا انتقال تولیدات احمد 

رد بسازد در آنجا برق وجود ندا خانهگلدر جاییکه احمد می خواهد  دارید و چقدر مطمئن است؟ آیا برق 5

در آنجا به برق ضرورت نخواهد او  که اما احمد فکر می کند

در دوکان پدر احمد برق وجود دارد. درصورتیکه احمد داشت. 

د گل هایش را به فروش برساند او می توان نیزدر تاریکی بخواهد 

   از برق  دوکان پدرش استفاده کند.

در اختیار دارید که باالی تجارت  چقدر پول 6

 خود سرمایه گذاری کنید؟

احمد برای یک مدت به حیث دریور کار نموده و یک مقدار پول 

پدر احمد  .پدرش داده است است اما او این پول ها را به کمایی کرده

قرض افغانی پول  50000 مبلغ شگفته است که او می تواند برای
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دادن پول احمد باید از بدهد تا احمد تجارت خود را آغاز کند اما قبل 

پول ها را به صورت این می تواند برای پدرش ثابت کند که او 

 .کند درست مصرف

چقدر افراد دیگر می تواند با شما در تجارت  7

 کند و یا میل دارند که در تجارت شماتان کار 

به  نند و آن ها چه مهارت های دارند؟کار ک

ارزش با برای تجارت شما کی صورت خاص 

 ؟بوده می تواند

دوکان گل  خانواده اشمکتبش امین را می شناسد که دوست احمد  

انواع  وامین در دوکان گل فروشی کار کرده است  .فروشی دارد

ا هگوناگون گل ها را می شناسد او همچنان خوب می داند که از گل 

او نسبت به احمد دانش خوبتری فروش  .چگونه خوب مراقبت کند

یا  واحمد همکاری کند  او با بسیار خوب خواهد بود که .گل را دارد

 احمد جوان یپسران کاکا. همراه با امین مشوره کنداحمد حد اقل 

ت یک مقدار پول به آن ها پرداخهستند، در صورتیکه احمد بتواند 

 کیی .با احمد کمک کنند روزمره ید، آن ها می توانند در کار هاکن

 خوانده را ظاهره، مدیریت تجارت  از دختران کاکای احمد به اسم

ده او خوب می داند که چگونه کتابچۀ یادداشت پول نقد را آما است

حمد او نیز برای تجارت ا. سازد و چگونه معلومات مالی را ثبت کند

 .مفید خواهد بود

آیا در جامعۀ خود کسی را می شناسید که  8

برای شما در بخش تجارت تان مشوره بدهد و 

 یا منابع را در اختیار شما قرار دهد؟

در تجارت  در باال ذکر گردید امین و ظاهره می توانندطوریکه 

 اردددر قریۀ احمد یک فامیل دیگر هم وجود  .مفید واقع گردند احمد

بادرنگ و  خانهگلآن ها در  -که تجارت محصوالت زراعتی دارند

گیرد بکه احمد از آنها یاد  بسیار مفید خواهد بود. کاشته اندرومی 

 .اعمار کند و چگونه از آن استفاده کند خانهگلکه چگونه 

شهر ها برای شما کدام ها /نزدیکترین قریه ها 9

اند که می تواند برای تجارت شما مارکیت 

 خوب باشد؟

پرورش  در آن تصمیم دارد گل هایش راۀ که احمد نه تنها در قری

دهد مشتریان وجود دارد بلکه در نزدیک ترین شهریکه پدر احمد 

احمد از مکان ایکه در . دوکان دارد نیز مشتریان وجود دارد

نزدیکی دوکان پدرش وجود دارد برای فروش محصوالت خود 

داد تع وافراد زیاد در شهر زنده گی می کنند  .استفاده کرده می تواند

 ای گلاحمد تا اکنون در مورد تقاض .دارندز نیزیاد آن ها پول کافی 

ن بازار در ای ی نمی داند اما او در جریان جستجویدر بازار چیز

  .مورد خواهد فهمید
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 طوفان مغزی برای انتخاب تجارت: .2.2

نظریات و با هم نشته،  اند یک تجارت مرحلۀ دوم انتخاب تجارت است که در آن افراد که مشتاق مغزی در تجارتطوفان 

در این نشست مفکوره ها و نظریات مختلف ارائه خواهد  پیشنهادات خویش را در مورد تجارت های مختلف ارائه می کنند.

 از مصارف جلوگیری تاکنید  استفاده در تجارت تان باشید که از آن را به یاد داشتهشد اما شما باید منابع دست داشتۀ تان 

مفکوره های شما با تجهیزات دست داشتۀ تان  و ببینید که آیا مفکوره های تجارتی خویش را در جدول ذیل ثبت کنید .گردد

 مطابقت می کند.

 

 

 ارزیابی منابع

 زمین در دستر 

 منابع انسانی

 ماشینری مو ود
 

 پول مو ود

 منبع  ب برق
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 جدول ثبت نظریه های تجارتی:

نظریۀ 

 :تجارتی

آیا این نظریه به آسانی 

 قابل تطبیق است؟

آیا منابع الزم را 

 در اختیار دارید؟

آیا می توانید برنده 

 رقابت تجارتی شوید؟

آیا پول کافی برای آغاز این 

 تجارت در اختیار دارید؟

آیا این تجارت فایدۀ 

 کافی خواهد نمود؟

 نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی 1

 نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی 2

 نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی 3

 نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی 4

 نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی نخیر /بلی 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من تجارت فارم 
مرغداری را 
 پیشنهاد می کنم

نگهداری زنبور 
یک عسل نیز 

 تجارت خوب است
 

فروش گل یک 
تجارت خوب 

 است

تجارت فروش 
 محصوالت گل خانه

بیایید که یک 
کلینیک حیوانی 

 بسیازیم
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تجارتی را برای احمد  به جدول مفکوره های تجارتی ذیل نگاه کنید که احمد آنرا خانه پری نموده است. شما کدام یک از نظریه های

 .دیکنپیشنهاد می

 :نظریۀ تجارتی
آیا این نظریه به آسانی 

 قابل تطبیق است؟

آیا منابع الزم را در 

 اختیار دارید؟

آیا می توانید برنده 

 رقابت تجارتی شوید؟

آیا پول کافی برای آغاز این 

 تجارت را در اختیار دارید؟

آیا این تجارت فایدۀ 

 کافی خواهد نمود؟

 ترمیم. 1

 موترسایکل

صورتیکه شما بلی در 

می دانید که چگونه 

یک موترسایکل را 

ترمیم کنید این نظریه 

به آسانی قابل تطبیق 

احمد در مورد  است.

ترمیم موترسایکل 

چیزی نمی داند اما او 

یک دوست دارد که 

موترسایکل ترمیم 

 کرده می تواند.

محل ایکه در 

نزدیک دوکان 

ر احمد است از پد

آن منحیث 

ده ورکشاپ استفا

ت گرفته صور

، اما آن می تواند

نمی  محل قفل

شود تا وسایل 

 کاری را در آن

 از طرف شب

 نگهداری کرد.

و  احمد وسایل

ترمیم  تجهیزات

موترسایکل را 

 نیز ندارد.

در شهر دوکان های 

زیاد ترمیم 

موترسایکل وجود 

دارد و این دوکان 

ها از کسانی هستند 

زیاد در به که تجر

بخش ترمیم 

 د.نموترسایکل دار

گذاری ابتدایی سرمایه 

به . شدل توجه باباید قاب

خصوص خریداری 

و آماده و تجهیزات  وسایل

. احمد ساختن ورکشاپ

افغانی دارد  50000فقط 

که پدرش برای او داده 

 است.

بلی، در 

صورتیکه 

باشد  فعال تجارت

 فایده خواهد کرد.

بلی، زمین ایکه احمد  گندم کشت. 2

در اختیار دارد در آن 

گندم کشت  به آسانی

 شده می تواند.

احمد دو  ،بلی

جریب زمین دارد 

که آبیاری شده می 

 تواند.

گندم  یزیاد دهاقین

و  کشت می کنند

 ای ساده روشکدام 

 وجود ندارد که

نسبت  احمد بتواند

به آن ها گندم 

خوبتر و بیشتر 

 .هدپرورش د

بلی، مصارف زیاد نیست 

تخم، کود کیمیاوی، )

 .آبیاری(

نخیر، قیمت گندم 

بلند نیست و فایدۀ 

آن بسیار کم 

 خواهد بود.

پرورش گل . 3

 ها

این مفکوره به  بلی

آسانی قابل تطبیق 

احمد دانش  ،است

پرورش برای کافی 

گل دارد و همچنان 

که یک دوست دارد 

متخصص پرورش 

منابع در  بلی

 دسترس است.

احمد دو جریب 

زمین دارد و یک 

برای مکان 

فروش گل هایش 

در پهلوی دوکان 

اگر احمد یک 

خانه خوب گل

، تخم خوب بسازد

بخرد و از دانش 

دوستانش استفاده 

کند، تجارت او 

نسبت به 

پول کافی در  حمدا بلی

 50000اختیار دارد. 

برای  افغانی که پدر احمد

وعده داده است که  احمد

تا  دهد قرض می برای او

تجارت خود را آغاز کند 

است که یک پول کافی 

ۀ این بلی، فاید

مربوط به  تجارت

شود که  آن می

احمد چه گونه گل 

ها را پرورش 

دهد اگر او  می

بتواند مصارف 
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بهتر تجارت ها سایر دارد. پدرش گل ها است.

 خواهد بود.

گلخانۀ عصری اعمار 

و وسایل اساسی  گردیده

 خریداری گردد.

روزمره اش را 

فایده کم سازد 

 خواهد کرد.

 نمودنآغاز . 4

 فارم مرغداری

 این مفکوره تطبیق

آسان نیست به 

خاطریکه شما باید 

پرورش  دانش کافی

مرغ و مراقبت های 

صحی آن را داشته 

همچنان شما  باشید.

محل  کنیاز دارید تا ی

 برای نگهداری مرغ

 .نیز اعمار کنید

تمام منابع مورد 

ضرورت در 

 نیست.دسترس 

احمد فقط زمین 

در اختیار دارد و 

یک محل برای 

فروش 

محصوالت خود. 

اما او نیاز خواهد 

داشت تا یک 

مکان برای 

نگهداری مرغ 

اعمار کند و 

 تجهیزات بخرد

آبخوره، دانه )

و ماشین خوره 

 چوچه کشی(

های مرغداری م فار

در منطقه  یزیاد

و  وجود دارد

 گوشت همچنان

مرغ از پاکستان نیز 

وارد می شود. 

بسیار مشکل خواهد 

این تولید بود که با 

کننده گان رقابت 

 صورت گیرد.

پول کافی در اختیار نخیر 

. برای اعمار یک نیست

انبار غله حداقل 

افغانی  300000

رت است. مصارف ضرو

 سایر تجهیزات نیز اندک

نخواهد بود. احمد نیاز 

خواهد داشت تا پول 

 بیشتر قرضه بگیرد.

 

بلی، فایدۀ زیاد 

خواهد داشت 

چنانچه شما در 

ک جای کوچک ی

مقدار زیاد مرغ 

قیمت  وکنید  تولید

مرغ در بازار 

 .نیز می باشد بلند

آغاز کردن . 5

کلینیک  یک

 صحی حیوانات

تطبیق کردن این  نخیر

 مفکوره آسان نیست.

کلینیک صحی 

مصارف به  حیوانات

زیاد نیاز دارد چنانچه 

به یک محل خوب، 

و  تجهیزات خوب

مهارت های الزم 

برای پیش بردن 

کلینیک نیاز است. 

عالوه بر آن شما به 

مهارت های وترنری 

ضرورت دارید اما 

فارغ مکتب احمد 

 است.

نخیر تمام منابع 

در دسترس 

 نیست. احمد باید

یک تعمیر اعمار 

کند و یا یک 

تعمیر را به کرایه 

بگیرد. او همچنان 

داند که آیا نمی 

تقاضا برای 

ی خدمات صح

 وترنری در محل

زمین  یکها

کاکایش است، 

وجود دارد یا 

 .خیر

 

نخیر، با مهارت 

های ضعیف 

وترنری که احمد 

دارد او قادر به 

مغلوب کردن رقیب 

های تجارتی خود 

 نخواهد شد.

مورد  ، تجهیراتنخیر

نیاز یک کلینیک صحی 

حیوانات و اعمار یک 

باب تعمیر برای کلینیک 

فت نیاز گهنبه مصارف 

که احمد این مقدار  دارد

 پول در اختیار ندارد.

کلینیک  بلی،

حیوانی که به 

صورت درست 

مدیریت شود 

فایدۀ زیاد خواهد 

 کرد.
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 تحقیق مارکیت .2.3

حمد دوکان پدر ا و مردم شهر، جاییکه که آیا مردم قریه را آغاز کند اما او نمی داند احمد می خواهد که تجارت فروش گل

ل گی خرید یک ول براو آیا آنها گل گالب را بیشتر می پسندند و یا گل الله را و چه مقدار پ دارد، گل می خواهند و یا خیر

هایش  ه فقط پولکامیاب خواهد بود و یا اینکرد و فایده خواهد کاحمد چه گونه خواهد فهمید که تجارتش خواهند پرداخت. 

وع کردن یمت، شرقیا نه و به کدام  یا تولیدات او را مردم خواهند خریدقبل از اینکه احمد بداند که آ حدر خواهند رفت؟

باید  ت که اوبرایش پر چالش خواهد بود. بناء قبل از شروع کردن هر نوع فعالیت تجارتی، احمد تصمیم گرفته استجارت 

ت جواب ظرداشنبا در  . او از مردم پرسان خواهد کرد که آنها چه می خرند و به کدام قیمت.جستجوی بازار را انجام دهد

 دهد. و او باید کدام گل ها را پرورش گل خوب است یا نه ها احمد خواهد فهمید که مفکورۀ تجارت فروش های آن

 

ر خواهد مصیب با این کار عاقالنه نیست. عاقبت آن تجارت را آغاز می کنند. مارکیت تحقیقعدۀ از مردم بدون انجام دادن 

 ات آنها رااید تولیدمردم شو یا تولیدات شان را خریداری نمی کنند. آنها سرمایه گذاری زیاد می کنند اما بعدتر مردم بود. 

ار بسی یتتحقیق مارکو مشخصات متفاوت. برای موفقیت یک تجارت  بپسندند اما با رنگ های متفاوت، بسته های متفاوت

  زیاد مهم است.
 

مات ی معلودربارۀ مشتریان، عادت های خریداری مشتریان و جمع آور عبارت از روند جمع آوری معلومات تحقیق مارکیت

قع ن چه توتجاری تا خواهد گفت که از مشتریان و رقیب هایجستجوی بازار به شما  تجارتی می باشد. رقیب های مورددر

 جستجوی بازار دارای سه بخش مهم می باشد: کرده می توانید.

 

 مصاحبۀ کردن با مشتریان )سروی کردن مشتریان( .1
 مشوره با کارشناس یا متخصص .2
 تجاری ارزیابی رقیب های .3

 

 

  کردن با مشتریان )سروی کردن مشتریان(مصاحبۀ 
ادت واست و عخخریداری مشتریان خود را بفهمید. شما باید تولیدات را مطابق  تقاضاها و عادت هایکه شما نیاز دارید 

 ی نمایند.ریدارخ تر های خریداری مشتریان تان آماده سازید تا آنها تولیدات تان را تا حد امکان بیشتر و به قیمت گزاف

 
را برای مصاحبۀ مشتریان خویش  احمد سوال های

واهد بفهمد که مردم کدام آماده می سازد. او می خ

گل ها را بیشتر می پسندند و چه مقدار پول را  نوع

او همچنان می  می پردازند. یک گل برای خریداری

اهند گل بخرند می خوخواهد بفهمد که مردم چه وقت 

 می پسندند. و گل ها را به چه شکل
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 بناء احمد این سوال ها را آماده کرده است:

 ستید؟هچند ساله  .1
 جنسیت شما چیست؟ )مرد یا زن( .2
 در کدام بخش مسلکی هستید؟ .3
 گل می خرید؟ یآیا کدام وقت .4

 اگر نه، چرا؟

 اگر بلی:

 چند مرتبه گل می خرید؟ .5
می خواهید که گل مقبول دسته شده باشد یا باز  ؟ آیاتحفه دهید خرید تا برای دوستان/خانوادهآیا گل های تازه هم می  .6

 شده باشد؟
 باشد می خرید؟ که داخل گلدانرا آیا گل های  .7
 کدام نوع گل ها را بیشتر می پسندید؟ .8
 می توانید؟ گل پرداختیک چه مقدار پول برای خرید  .9
 برای خریدن گل معمواًل کجا می روید و چرا؟ .10

 

 
را گرفته و به قریۀ که نزدیک زمین کاکایش  را آماده کرد، او یک قلم و کاغذ برای جستجوی بازار سوال هایاحمد 

سواالتی  او در نخست از همسایه هایش سواالتی را پرسید و بعدًا. د، رفتهایش را پرورش دهجاییکه احمد می خواهد گل 
شتر مردم در قریه برای او یبنمود. داشت  مردم را با خود یاد او جواب هایخویش را از مردم در قریه پرسید.  شدهآماده 

. عدۀ دیگر از پرورش دهندد در باغ های شان گل ها به آسانی می توانن ها گل خریداری نمی کنند، زیرا آن گفتند که آن
بعضی از مردم بلند است.  نیز ندارند و قیمت گل ها را  لپول کافی برای خریدن گ تند که آنها گل نمی خرند زیرامردم گف

د، گل خریداری می کنند. آنها گل گالب به خصوص گالب اشته باشفامیل شان عروسی دشهر زمانیکه یکی از اعضای 
ها گفتند که قیمت گل  اما آن .نسبت به دیگر گل ها ترجیح می دادنداست،  که برای عروسی بسیار مناسبشیرچایی را 

یک عدۀ از مردم تصمیم گرفتند تا به  افغانی بپردازند. 20خریدن یک گل گالب گالب بسیار بلند است، آنها باید برای 

است و هم هم ارزان  طبیعی گل های پالستیکی نسبت به گل های گل های تازه گل های پالستیکی بخرند زیرا عوض
 مقبولتر.

 معلوم می شد که گل های احمد را کسیچنین ماده شده اش را پرسید، ناامید شد. بعد از آنکه احمد از مردم قریه سواالتی آ 
ها گل  احمد ممکن گل گالب شیرچایی را به فروش برساند اما یک عدۀ محدود از مردم برایش گفتند که آننخواهد خرید. 

 افغانی برای خریدن یک گل گالب پول زیادی است. 20را خواهند خرید و  گالب شیر چایی

 به فروش برساند. شنزدیک دوکان پدر ،تولیداتش را در شهر او می تواند این مفکوره را داشت کهاحمد  به هر صورت،
 آماده شده اش را پرسان کند. نزدیک دوکان پدرش از مردم سوال های از همین سبب احمد به شهر رفت تا در سرک

ها به  آن حاضر شدند.ها به مصاحبه  ها برای مصاحبه وقت ندارند اما عدۀ دیگر آن گفتند که آن ه احمدبعضی از مردم ب
برای احمد ها  آنها در شهر زنده گی می کنند و جای برای پرورش گل ندارند.  گل می خرند زیرا آن اکثرًااحمد گفتند که 

در خانه های شان اتاق ین کردن برای تزئرا  که گل های را که در گلدان ها باشند می خرند زیرا آن این را نیز گفتند
برای گفتند که نیز این را پسندند و ه بیشتر می گل ها را برای احمد گفتند کنوع  چندین های نامها  آن. گذاشته می توانند

را بیشتر  گل های تازهبرای محافل عروسی ها برای احمد گفتند که  آن خریدن این گل ها چه مقدار پول پرداخت کردند.
شرکت های تزئینی محافل عروسی می روند برای آن ها  زمانیکه برای تزئین کردن محافل عروسی شان به اما می خرند.

ضی بع، برای خریدن گل های تازه به کدام محل جداگانۀ نمی روند. فرمایش آماده کردن گل های تازه را نیز می دهند
ا به گل ها ر اما آن ها گل ها را به شکل ساده دوست ندارند آن ها شمول گل گالب می خرند ها گل های تازه به اوقات آن

  شکل بسیار مقبول توسط نوار ها و در کاغذ های سلفون بسته بندی شده باشند بیشتر می خرند.
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 ذیل را گرفت: احمد از جواب های مشتریان نتیجۀ

  داده و در آن جا به فروش قریه مارکیت خوب برای محصوالتش نیست، احمد باید گل ها را به شهر انتقال

 برساند.

  ها و کاغذ  رنواشاید یک آغاز خوب برای تجارت احمد باشد اما او نیاز دارد تا  ۀ گالبشدگل های تازه قطع

 کند. آن بسته بندی خریداری کند تا گل ها را به شکل مناسب سلفون

 احمد باید  -شرکت های که محافل عروسی را تزئین می کنند مشتریان خوبی قراردادی برای احمد بوده می توانند

 ها گل از وی گل خریداری کنند. آنها رفته و با ایشان صحبت کند اگر  نزد آن

 به خصوص آن گل های که مردم نام های شان را برای احمد ذکر کردند یک تولید خوب  گل های داخل گلدان

 بوده می تواند. در شهر  برای فروش

که مربوط به می توانید یده پرس را مشتریان تان آنسوال های مشخصی زیادی بوده می تواند که شما در جریان مصاحبه با 

 نه تحقیق مارکیت چه می خواهند. یات بدانید که مشتریان تانما باید با جزئاما ش می شود.تولیدات و شرایط  تجاری شما 

شما می توانید تحقیق  انجام شود. تحقیق مارکیتنیز تنها قبل از آغاز یک تجارت صورت گیرد بلکه در جریان تجارت 

انجام  ،با پرسان کردن از مشتریان خود تان و یا تماشا کردن عادت های خریداری آنها را به شکل غیر رسمی مارکیت

انجام دهید. مشتریان بسیار را  تحقیق مارکیتو یا به شکل رسمی با پرسیدن سوال ها در سرک ها نیز می توانید  -دهید

ولیدات شما را می خواهند ت سایر شرکت ها، دفاتر، رستورانت ها وغیره کهیعنی  می توانند مهم مشتریان قرادادی بوده

 ها باشید. ها قسمت اعظم تولیدات شما را خواهند خرید پس شما باید حتما به دنبال آن خریداری کنند. از آنجاییکه آن

 

  مشوره با متخصص یا کارشنا 

او مهارت های خوبی  دربارۀ پرورش گل ها نمی داند. به اندازۀ کافیاحمد تجارت فروش گل خود را آغاز می کند اما او 

از همین یک بخش کاماًل جداگانۀ است.  باغداری دارد و از لیسۀ مسلکی زراعت فارغ گردیده است اما پرورش گل ها

 روش گل را می نمودند، سواالتی را در مورد پرورش گل ها بپرسد.احمد نیاز دارد تا از کسانی که قباًل تجارت ف سبب

دربارۀ پرورش و فروش ها  آنکه احمد می داند به روی کاغذ می نویسد احمد یک قلم و کاغذ را گرفته نام های کسانی را 

 گل ها معلومات خوبی دارند.

 را می نویسد: ی ذیلاو نام ها

  ،د.تجارت فروش گل داردوست احمد در لیسۀ مسلکی زراعت که خانواده اش امین 

 می داند که چگونه باید گل ها را پرورش داد، او نقیب، استاد باغداری در لیسۀ مسلکی زراعت. 

، سواالتی را در بسیار خوب می داند چگونه باید گل ها را پرورش داددر نخست از نقیب یکی از استادان مکتبش که احمد 

آن ها گفت که با در نظرداشت اقلیم منطقه نام های گل های را بسیار خوشی به احمد  نقیب بامورد پرورش گل ها پرسید. 

بهتر نگهداری کند. به طور خوبتر و به شکل  تواند از گل هایشمیچگونه که  این را نیز برایش گفتش دهد و پرور را

ن آن وقت زیاد را در بر می گیرد، او نه باید تخم گل گالب را کشت کند زیرا به ثمر رسیدنقیب برای احمد گفت که مثال، 

نقیب برای احمد این را نیز یاد داد که  قلمچه های جدید قطع کند.از آن بلکه او باید بته های گل گالب را خریداری کند و 

 .چگونه از بته های گل گالب قلمچه قطع کند
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گل  صحبت کرد دوست مکتبش امین بود که خانواده اش از مدت های زیاد دوکان فروشاو شخصی دیگری که احمد با 

 آن پیش برد تجارت فروش گل را از آغاز این تجارت تا چگونگی رفت و از او خواست تا تمام پروسۀ نزد اواحمد دارد. 

ن ه او ایکو برایش گفت  گلخانه، تخم و کود معلومات دادبرای وی تشریح کند. امین برای احمد دربارۀ مصارف ساخت 

انه ر گلخدل ها امین برای احمد گفت که هوای سرد خطر جدی برای گ مواد را از کجا به قیمت مناسب خریده می تواند.

 هد.دورش ل پرگدر فصل زمستان نیز او بتواند می باشد و گفت که احمد چگونه می تواند یک گلخانۀ عایق سرما بسازد تا 

مین برای ا د کرد.فایده نخواه فروش گل ها به قیمت بسیار پایین باید جلوگیری کند در غیر آن برای احمد گفت که ازامین 

در  انیسآزمانیکه گل به  ،هوای سرد، فروختن گل ها در تجارتش پیشبردکم کردن مصارف  کلید موفقیت او احمد گفت

 .، می باشدن شرکت های تزئینی محافل عروسیمشتریان دراز مدت در میا و پیدا کردن ،بازار پیدا نمی شود

ه بری نسبت هیچ کسی برای شما مشورۀ بهتبا ارزش بود.  بسیار شبرای حمد از نقیب و امین به دست آوردمعلوماتیکه ا

ا تخصص یتجارت شما را انجام می دهد، داده نمی تواند. این مشوره را مشوره با م یک کارشناس و یا شخصی که عین

 کارشناس می نامند.

 به د آورد.آنرا بعد از مدت طوالنی بدست خواهیخود د که شما ده در مدتی کمی برای شما معلوماتی را میکارشناسان 

ستفاده اجارت تان تاز کدام تکنالوژی در  ،قیمت ارزان بخریداز کجا باید برای تجارت تان اکماالت را به اینکه  طور مثال

اهد ات را خومعلومز همه کارشناسان برای شما این مهمتر ا .هستند معلومات بدست بیاوریدو مشتریان خوب در کجا  کنید

ن بخش شناس آشما باید با کار گیری کنید.راه تجارت شما چیست و از کدام اشتباهات حتمْا باید جلو رداد که خطرات س

نید ا آغاز کرا آغاز کنید. اگر شما می خواهید تجارت فروش گل رتان صبحت کنید که شما می خواهید در آن بخش تجارت 

اهید می خو اگرفروش گل بروید و یا به گلخانه ای بروید که در آن گل پرورش داده می شود.  پس به یکی از دوکان های

 و همینگونه بخش های دیگر. زید پس به فارم پرورش مرغ برویدفارم مرغداری بسا

ین در ا د.ننسواالت شما خود داری ک به تجاری خود ببیند و از دادن جواب هاشما را به دیدۀ رقیب  شاید انکارشناس

به  ناسانکارشاین بپرسید. سواالت تان را  تریصورت از کارشناس منطقۀ دیگری بپرسید و یا از کارشناس تجارت بزرگ

   رقیب تجارتی خود نخواهند دید. شما به دیدۀ

 دوکان  لفروشی نوع تجارت

 سوال

ژی استفاده دام تکنالوکاکماالت خود را از کجا می خرید، از . معلومات دهید آن الی مرحلۀ اخیر از ابتداپروسۀ تولید  در موردمرا 

 و مشتریان تان کی ها هستند؟ می کنید

 ختید؟را آموای هچیز چه  این اشتباهات تانباید از چه چیز جلوگیری کنم؟ شما کدام اشتباهات را انجام دادید و از دقیقًا من 

 (ست تمام اجناس را برایم بدهید، مصارف، تعداد و مقدار پول مورد ضرورتل)مصارف شامل چه چیز ها می شود؟ 

 کدام تجهیزات ضرورت است؟

 ها اند؟این تجارت کدام در خطرات 

 تجارتی من کدام ها استند؟ هایعمده رقیب 

 د که من باید بفهمم؟رآیا کدام چیزی دیگری هم وجود دا
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را در مورد تجارت که شما  مهمبرای شما معلومات تواند ب د کهکارشناس مشوره کنییک قبل از آغاز یک تجارت شما همیشه باید با 

 .بدهد می خواهید آغاز کنید،

 

 تجاری رقیب  ای تحلیل 
چه گونه به پیش فروش گل تجارت های دیگری ببیند که قبل از آنکه احمد تجارت خود را آغاز کند تصمیم گرفت تا 

 آن که نسبت بهها تجارت را بیآموزد و همچنان نقاط ضعف آنها را پیدا کند و کوشش کند  د. احمد نیاز دارد تا از آنرومی
از بازاری نداشت  فاصلۀ زیاد این دوکان ها در شهر رفت که به سه دوکان فروش گل احمداز همین سبب  ها بهتر باشد.

 دیدن کرد.ها  احمد از دوکان های آن که احمد می خواهد در آنجا گل های خود را به فروش برساند.
 

و برای تبلیغات و کاغذ های سلفون استفاده نمی کرد یکی از رقیب هایش برای بسته بندی گل ها از نوار های مقبول 
احمد با خود گفت که این ها نقاط ضعف او هستند اگر من بتوانم نسبت به او  دوکانش کدام بینر و نشانه های نداشت.

 محصول خوبتر تولید کنم و بازاریابی خوبتری داشته باشم، او را مغلوب کرده می توانم.
 

 .دبزرگ در بیرون از شهر پرورش میدایک گلخانۀ گل ها را در  مختلفگ بود که انواع رزدیگرش یک شرکت برقیب 
و بسیار خوب پیش می رود چنین معلوم می شد که کار های این شرکت ها چمن و بته های زینتی نیز می فروختند.  آن

را به شکل مستقیم از گلخانۀ  یشها نکتۀ مهم این بود که این شرکت گل. چیز های زیادی بیآموزدها  احمد می تواند از آن
از همین سبب احمد می تواند مشتریان دریابد و در شهر کدام دوکان نداشت.  دشان در بیرون از شهر به فروش می رسان

که از بازار گل بخرد نه اینکه به خاطر خریدن گل ها فاصلۀ زیاد را طی کنند تا از رقیب احمد در بیرون از شهر گل 
را تشخیص داد و می توانست که برای موفقیت تجارت  آن ی از نقاط ضعف دیگری بود که احمداین یک .خریداری کنند

 خود از آن استفاده کند.
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ساختن  ها و آماده ، تحلیل نقاط ضعف و قوت آنرقیب ها تجارتی شناساییتحلیل رقیب های تجارتی عبارت از پروسۀ 
ه دست آورد ک کسانی معلومات به تا در موردبسیار مهم است  مغلوب کرد، می باشد.ها را  آنمی توان پالن که چه گونه 

 د تا پالنشما می توانیاین معلومات و عین خدمات را برای مردم پیشکش می کنند از طریق  شما را دارندعین تجارت 
 برای تجارت تان آماده سازید.را بهتری 

 
ا و ه ات آنیدید، تولتان دیدن کن ن ها و تولیدات رقیب های تجارتاز دوکا را انجا  د یم؟ رقیب  ای تجارت ونه تحلیلچگ

د سوال ها توانیی. شما مکوشش کنید که سوال های جدول پایین را جواب دهید ها را نیز مشاهده کنید. آن تکنالوژی تولیدات
 نای تجارتی تامی توانید از رقیب هبپرسید و حتی معلومات دارند مشتریان ، دوکاندار ها( )در مورد  هر کسی کهرا از 

ه د به شما بشای یداز ترس آنکه شما مشتریان شان را از خود نه کن اما متوجه باشید که رقیب های تجارتی تان نیز بپرسید.
رد و یا رگتر داتجارتی بزا نسبت به شم. رقیب های تجارتی که و از دادن جزییات برای تان خود داری کند رقیب دیده دیدۀ

 در محل دیگری تجارت دارند شاید به سوال های شما جواب بدهد.
  

دول تحلیل و تجزیه رقیب  ای تجارت   

 3رقیب تجاری  2رقیب تجاری  1رقیب تجاری  سوال 

    در کجا است؟ شما رقیب تجاری 1

2 
قیمت محصوالت رقیب های تان چند 

 است؟

   

    ستند؟همشتریان شان کی ها  3

4 
ها از کدام روش بازاریابی  آن

 استفاده می کنند؟

   

5 
گونه ها تجارت خود را چه  آن

 توسعه یا انکشاف می دهند؟

   

6 
ها در منطقه شهرتی خوبی  آیا آن

 دارند؟

   

7 
برای را ها خدماتی اضافی  آیا آن

 ارائه می کنند؟ مشتریان شان

   

    ها کدام ها اند؟ آننقاط قوت  8

    ها کدام ها اند؟ نقاط ضعف آن 9

10 

 یگونه می توانیم این رقیب هاه چ

 تجارتی را مغلوب سازیم؟

ها  گونه می توانیم نسبت به آنه )چ

 بهتر باشیم؟(
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د. ندوکان احمد در شهر موقیعت دارند که از رقیب های تجارتی احمد شمرده می شو کان فروش گل در نزدیکیدو دو 

تا از  تحلیل و تجزیه کندب های تجارتی خود را محصوالت و بازار رقی قیمت دارد تا نقاط ضعف و قوت، احمد ضرورت

 رقیب های تجارتی خویش را مغلوب کند. ،مشتریان برای دریافت موزد وآبی تحلیل آن چیز های را

 :محاسبه مفاد و ضرر .3

 

با احمد دربارۀ مشتریان و رقیب های تجارتی خویش تمام معلومات مورد ضرورت را جمع آوری نمود و همچنان 

؛ و حاال او نیاز دارد تا بفهمد که برای تجارت خویش به چه مقدار پول ضرورت دارد و مهمتر از کارشناسان مشوره نمود

، درصورتیکه احمد برای او ثابت کند که پدر احمد برای او وعده داده استهمه آیا تجارت او فایده خواهد کرد یا نه. 

 تجارت خود را آغاز کند.  تا افغانی قرض می دهد 50000 تجارتش فایده خواهد کر او برای احمد

ت مورد ست تجهیزااو در نخست ل تجارتش چه مقدار خواهد بود. مصار  ابتداییکه در این باره فکر کرد  احمد نخست

ست شده اش را او قیمت های اشیای ل .یک گلخانه را آماده ساخت ست کار های ابتدایی برای اعمارضرورت خویش و ل

 چه مقدار پول نیاز خواهد داشت:به دقیقًا برای آغاز تجارتش د که بناء حاال او می فهم دریافت کرد

 قیمت مجمو ی تعداد قیمت مصار 

اعمار گلخانه )دیوار های 

 (گلی، چوب، پالستیک
 افغانی 30000 گلخانه 1 افغانی 30000

سیستم آبیاری قطره ای 
 برای گلخانه

 افغانی 10000 سیستم 1 افغانی 10000

 افغانی 4000 گلدان 200 افغانی 20 برای گل ها گلدان

 افغانی 3000 بتۀ گل گالب 10 افغانی 300 بته های گل گالب

قلمچه های گل های گلدان 
 )گل اطلسی و گل کاملیا(

 افغانی 2000 قلمچه 100 افغانی 20

 افغانی 2500 بسته 5 افغانی 500 خاک حاصلخیز )کمپوست(

 افغانی 51500 ابتداییمجمو  مصار  
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حاال او نیاز دارد  افغانی خواهد بود. 51500مبلغ انجام داده است مصارف آغاز نمودن تجارتش احمد که نظر به محاسبۀ 

ماهانه فکر می کند. خریداری های مکرر و او دربارۀ تجارتش چه مقدار خواهد بود.  تا محاسبه کند که مصارف پیشبرد

او به مقدار زیاد آب ضرورت هم نخواهد داشت، تشکر از سیستم آبیاری زیرا  برای آب پول بپردازد احمد مجبور نیست تا

وقتیکه احمد در گلخانه زیرا  استخدام کند را باغبان نفر احمد باید یکاما  .آب نیز وجود دارد در زمین کاکایشقطره ای، 

برای فروش گل هایش به دوکانش صوص زمانیکه احمد خ)به  خواهد کردمد در پرورش گل ها کمک با احاش نباشد او 

می خواهد بعد از شام هم گل هایش را به فروش در آینده اگر احمد و یا برای دریافت مشتریان رفته باشد(. رفته باشد 

تنها در  اما حاال احمد بپردازد نیز به برق ضرورت خواهد داشت و باید پول برق رابرای روشن کردن دوکانش  برساند

برای آماده ساختن مواد غذایی به  را پایین نگهدارد.پیشبرد تجارتش روز گل هایش را به فروش خواهد رساند تا مصارفش 

با  چنانچه او او به قلمچه های زیاد ضرورت نخواهد داشت گل هایش احمد به کود کیمیاوی نیز ضرورت خواهد داشت.

تجارت  جاریتکثیر داده و خودش قلمچه های را پرورش خواهد داد. مصارف  استفاده از گل های کهنه گل های جدید را

 احمد در شش ماه آینده در جدول ذیل نشان داده شده است:

 قیمت مجمو ی تعداد قیمت مصار 

 افغانی 12000 ماه 6 افغانی 2000 معاش ماهانۀ باغبان )نیم روز(

 افغانی 3000 ماه 6 افغانی 500 هر ماه در کود کیمیاوی

 افغانی 15000 شش ماه مصار  مجمو ی برای 

 

اء مصارف مجموعی احمد )مصارف بنافغانی خواهد بود.  15000برد تجارت احمد برای شش ماه آینده مصارف پیش

این  .بودافغانی خواهد  15000 + 51500= 66500 + مصارف آغاز کردن تجارت( برای شش ماه آینده برد تجارتپیش

است. اگر احمد می خواهد از پدرش  بیشترکمی افغانی که پدر احمد برای او وعده داده بود،  50000مقدار پول نسبت به 

چگونه فایده می کند. از  او پول بیشتری قرض بگیرد او باید برای پدرش به صورت بسیار خوب تشریح کند که تجارت

 محاسبه کند. همین سبب احمد نیاز دارد تا عاید احتمالی اش را 

احمد  می باشد.زمان گیر  است داخل گلدان که گل گالب و روییدن قلمچه های گل هایتکثیر کردن احمد می فهمد که 

به فروش برساند. بناء در سه ماه در بازار ا ثمر برسد و بعدًا او آنها ر گل هایش به سه ماه وقت ضرورت دارد تابه حداقل 

اما احمد می تواند در جریان ماه چهارم الی ختم فصل نمویی گل هایش  احمد صفر خواهد بود.تجارت نخست عاید احتمالی 

 احمد عایق سرما است بناء می تواند در ماه های سرد نیز گل پرورش دهد.ای از آنجاییکه گلخانه  را به فروش برساند.

احمد می خواهد که مردم گل هایش را تا حد امکان بیشتر بخرند و اما احمد برای گل هایش کدام قیمت را انتخاب کند؟ 

احمد باید بلند باشد اما بسیار زیاد بلند هم نه. بدست بیآورد. بناء قیمت گل هایش بیشتر  ۀفایداو باید تا حد امکان همچنان 

برای انجام داده بود. قباًل ارتی اش را جبازار و تحلیل رقیب های ت تحقیقاو  زیراقیمت متوسط گل در شهر را می داند 

او از قیمت متوسط گل ها استفاده خواهد کرد. اما بعدتر زمانیکه احمد عماًل گل هایش را در بازار به  محاسبه مفاد و ضرر

مردم برای خریدن گل چه مقدار پول می  ینکهالبته با درنظرداشت ا این قیمت ها را تغیربدهد فروش می رساند می تواند

 .پردازند و چه مقدار مشتری خواهد داشت
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 در جدول ذیل چنین محاسبه کرده است:احمد عاید احتمالی اش برای شش ماه آینده را 

 مجمو   اید مقدار قیمت اسم  نس

 0 (نیست مارچ )محصوالت آمادۀ فروش -جنوریماه 

  فروش است( ۀآماداپریل )تنها گل گالب ماه 

افغانی 100 گل گالب دانه 50   افغانی 5000 

  فروش استند( ۀمی )تمام گل ها آمادماه 

افغانی 100 گل گالب دانه 50  افغانی 5000   

افغانی 100 گل الله دانه 50  افغانی 5000   

افغانی 150 پتونی دانه 50  افغانی 7500   

افغانی 100 چامبیل دانه 50  افغانی 5000   

افغانی 22500 عاید مجموعی در ماه می  

  ستند(هماه جون ) تمام گل ها برای فروش آماده 

افغانی 100 گل گالب دانه 50  افغانی 5000   

افغانی 100 گل الله دانه 50  افغانی 5000   

افغانی 150 پتونی دانه 50  افغانی 7500   

افغانی 100 چامبیل دانه 50  افغانی 5000   

ماه  ون اید مجمو ی در  افغانی 22500   

افغانی 50000  اید مجمو ی بعد از شش ماه  

 

نی خواهد بود. احمد نیاز دارد تا مجموع عایدش را از افغا 50000احمد محاسبه کرده است که عوایدش بعد از شش ماه 

مجموع مصارف احمد بعد از شش  خویش را به دست بیآورد. محاسبه مفاد و ضرر تجارتی کند تا ش منفمجموع مصارف

به این معنی که فایدۀ احمد بعد از شش ماه قرار ذیل  افغانی خواهد بود. 50000افغانی و مجموع عایدش  66500ماه 

 خواهد بود:

   50000 - 66500= -16500افغانی 

نقض خواهد بود  احمد درتجارت احمد بعد از شش ماه هنوز هم در نقص خواهد بود. باوجودیکه بعد از شش ماه تجارت 

 پول قرض بدهد؟آیا پدرش هنوز هم آماده خواهد بود که برای احمد 
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او به دقت دید.  را که احمد انجام داده بود . پدرش تمام محاسبه هایبگیرد این موضوع را به بحثاحمد نزد پدرش رفت تا 

هر پدرش برای احمد گفت: " گی گرفته بود. برای تجارت خود آمادهزیاد یات جزئ اینقدرکه احمد با  شدبسیار خوش 

 ین خویشدر نخست مصارف آغازیک تجارت باید  تجارت به یک مدت زمان نیاز دارد تا مفاد خالص اش را افزایش دهد.

مصر  شده ا  را به دست  وا د  ورد؟  یک تجارت بعد از چه مدت زمانی پول. سوال مهم اینست که به دست بیآوردرا 

کوشش کن که این موضوعات را نیز محاسبه کنی." احمد و بعد از آن ماهانه چه مقدار عاید خالص بدست خواهد آورد؟ 

 و کوشش کرد که سوال های دیگری او را نیز جواب دهد. بسیار خوش بود که پدرش محاسبه های او را پسندید

افغانی پول خرید کود  500افغانی معاش باغبان و  2000افغانی خواهد بود،  2500 مصارف ماهانۀ پیشبرد تجارت احمد

گلدان های که احمد در شروع  افغانی خواهد بود. 22500اما فایدۀ ماهانه احمد در طول فصل نمویی  .در هر ماه کیمیاوی

را در داخل ( چامبیلو گل  پتونیگل  گل ) 100در هر ماه  زیرا احمد دخواهد ش کمتجارت خریده بود بعد از شش ماه 

در مصارف پیشبرد تجارتش اضافه کند. از همین گلدان ها به فروش رسانیده است. بناء او باید پول خرید گلدان ها را نیز 

 سبب مصارف ماهانۀ احمد قرار ذیل خواهد بود:

 

 قیمت مجمو ی تعداد قیمت مصار 

 افغانی 2000 یک ماه افغانی 2000 معاش ماهانۀ باغبان )نیم روز(

 افغانی 500 یک ماه افغانی 500 کود کیمیاوی هر ماه

 افغانی 2000 دانه 100 افغانی 20 گلدان ها

 افغانی 4500 ماه در یک مصار مجمو  

 

 افغانی است. به این معنی که فایدۀ ماهانۀ احمد  4500و مصارف پیشبرد ماهانه اش افغانی  22500عاید ماهانۀ احمد 

تجارت احمد بعد از شش ماه در نقص خواهد بود. بیالنس تجارت وی . افغانی خواهد بود 22500 - 4500 = 18000

 18000 = 1500 بیالنس وی عد از هفت ماه چه گونه خواهد بود؟اما وضعیت تجارت احمد ب افغانی خواهد بود. -16500

اش نموده بود بعد از هفت ماه به دست بناء احمد مصارف ایکه برای شروع کردن تجارت افغانی خواهد بود.  -16500 +

 و بعد از آن احمد از تجارتش فایدۀ خالص خود را به دست خواهد آورد. خواهد آورد

با چنین محاسبه  کار عالی را انجام داده است. ان داد. پدرش برای احمد گفت که اواحمد محاسبه هایش را برای پدرش نش

قرض بدهد تا وی تجارت خود را پول افغانی  50000بیشتر از  اوترسی ندارد که به ، پدرش بودهای که احمد انجام داده 

 آغاز کند.
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 در جدول ذیل نگاه کنید: احمد تجارت ۀهفت ماهجدول محاسبه مفاد و ضرر به 

  فت ماه -محاسبه مفاد و ضرر تجارت فرو   ل

 فایدۀ پیشبینی شده ) اید( مصار  پیشبینی شده )مخارج( 

سوداګرۍ د پیل کو و  ګښتونهد     
 مجمو  قیمت مقدار  نس مجمو  قیمت مقدار  نس             

 2015  نوری  فبروری  مارچ 30000 30000 1 اعمار گل خانه
 0 0  0 صفر تولید 10000 10000 1 سیستم آبیاری قطره ای

 2015 اپریل 4000 20 200 گلدان برای گلها

گل گالب  3000 300 10 بته های گل گالب  50 100 5000 

 2015 می 2000 20 100 قلمچه های گل پتونی و چامبیل
 5000 100 50 گل گالب 2500 500 5 کمپوست

 5000 100 50 گل الله 51500 مجمو  مصار  ابتدایی تجارت
 7500 150 50 پتونی مصارف پیشبرد یا جاری تجارت

 5000 100 50 چامبیل 2015 , نوری
باغبانمعاش   2015 , ون 2000 2000 1 

 5000 100 50 گل گالب 500 500 1 کود کیمیاوی
 5000 100 50 ریدي ګل 2015 ,فبروری

 7500 150 50 پتونی 2000 2000 1 معاش باغبان
 5000 100 50 چامبیل 500 500 1 کود کیمیاوی

 2015 , و ی 2015 ,مارچ

 5000 100 50 گل گالب 2000 2000 1 معاش باغبان
 5000 100 50 گل الله 500 500 1 کود کیمیاوی

 7500 150 50 پتونی 2015 ,اپریل

 5000 100 50 چامبیل 2000 2000 1 معاش باغبان

 72500 مجموع عاید بعد از هفت ماه 500 500 1 کود کیمیاوی
 2015 ,می

 
 2000 2000 1 معاش باغبان

مصارف)مصارف مجموع الف =  500 500 1 کود کیمیاوی
شروع کردن تجارت+مصارف 
 پیشبرد تجارت برای هفت ماه(

71000 

  2015 , ون

  2000 2000 1 معاش باغبان

 500 500 1 کود کیمیاوی
 مجموع عاید بعد از هفت ماه  ب =

72500 

  2015 , و ی

  2000 2000 1 معاش باغبان

 ماه مفاد خالص بعد از هفت  ج =  500 500 1 کود کیمیاوی
 ب( –)الف 

1500 

  2000 20 100 گلدان برای گل ها

   19500 مصار  مجمو ی پیشبرد تجارت
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تجارت و مصارف  ابتداییرف به این معنی است که شما تمام مصارف تان را محاسبه کرده )مصا محاسبه مفاد و ضرر

تا بفهمید که آیا  و تجزیه به شما کمک خواهد نموداین تحلیل  کنید. تفریقرا  آن شدهاز عاید پیشبینی  را تجارت( دپیشبر

این ابتدایی خود را دوباره بدست خواهد آورد.  مصارفتجارت شما  تجارت شما فایده می کند یا خیر و بعد از چه مدتی

دایی ابتاگر یک تجارت سرمایۀ  کار به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم بگیرد که آیا تجارت تان را آغاز کنید و یا خیر.

   آورد آن تجارت، تجارت خوب نیست!طوالنی بدست  بسیار ور و یا بعد از یک مدتآخود را دوباره بدست نی

مصارف پیشبرد  و تجارت ابتداییاست که شما تمام مصارف  طوری تجارتیک  محاسبه مفاد و ضرر روشآسانترین 

 معینهمین زمان را نیز در و همچنان عاید احتمالی  دثبت کنی معین صورت میگیرد رازمانی  مدتدر یک  که تجارت را

 ثبت کنید.

به طور مثال  کردن یک تجارت به مصرف می رسد. آغاز برایف است که رعبارت از مصا  ابتدایی تجارتمصار  

شما نیاز دارید که برای پرورش گل های تان یک گلخانه اعمار کنید، برای آبیاری آن پایپ بخرید، برای گل ها گلدان 

 بخرید وغیره.

به تان عبارت از مصارف است که به صورت منظم برای پیشبرد تجارت  د تجارت پیشبر  اری یا مصار  مصار 

 باید هر ماه پول برق را نیاز دارید و همچنان ، دوا های کیمیاویکیمیاوی به کود. به طور مثال شما مصرف می رسد

 بپردازید.

 بازاریابی یا مارکیتینگ: .4

 

او در زمین و جمع آوری معلومات بالخره احمد تجارت خود را آغاز کرد.  تحقیقآماده گی های بسیار زیاد،  بعد از
قطره ای خریداری نمود، گلدان برای گل ها، کمپوست، بته های گل گالب، کاکایش یک گلخانه اعمار کرد، سیستم آبیاری 

ر کارهایش باشد وف سائتا هر زمانیکه احمد مصرکود کیمیاوی خریداری نمود و یک باغبان استخدام کرد  ها و قلمچه
ت فروش گل ها و ف نخواهد بود بلکه مسؤلیوتولید و پرورش گل ها مصرباغبان از گل ها مواظبت کند. احمد تنها با 

 تبلیغات مشتریان خوب دریافت خواهد کرد. توسطبه این معنی که تولیدات احمد بازاریابی را نیز به عهده خواهد داشت. 
درباره اش فکر کند: قیمت، محصول، محل فروش محصول و ترویج یا  باید احمد چهار موضوع مهم را می داند که

 تبلیغات.
کرد که قرار است او در آنجا گل هایش را به فروش برساند. او بسیار خوشبخت است که  احمد نخست در مورد جایی فکر 

ین محل به آسانی قابل ا ش گل های خود را به فروش برساند.ه است که در غرفۀ نزدیک دوکانبرای او اجازه داد پدرش
گشت و گذار می کنند. مشتریان قراردادی )مشتریان مؤسسات( به  اطراف شهر مردم در و عدۀ زیادی از دسترس بوده

احمد خود باید آن ها را دریابد و  نی محافل عروسی تا هنوز هم به آسانی قابل دریافت نیستند.یخصوص شرکت های تزئ
 ها برود، بعید است که این نوع مشتریان خود به بازار آمده و از نزد احمد گل خریداری کنند. نزد آن

 
او جستجوی بازار را انجام داده است و به صورت بسیار  نیز فکر کرده است. احمد دربارۀ محصوالتش یعنی گل هایش

او این را نیز خوب می فهمد  را بسیار می پسندیدند. اب کرده و پرورش داده است که مردم شهر آندقیق گل های را انتخ
 ف نوار ها و کاغذ سلفوناحمد مصار گل گالب و گل الله را که به شکل مقبول دسته شده باشد، بسیار می پسندند. که مردم
اما تا  حاال می داند که او با نه سنجیدن آن اشتباه را مرتکب شده بود. اوخود نه سنجیده بود و  محاسبه مفاد و ضرررا در 
انجام دهد! اما او تصمیم گرفته است که او حداقل یک مقدار کمی آن ها را قی مانده که احمد باید بازیادی کار های  اکنون

د یا خیر. بعدًا بسته بندی شده را بیشتر می پسند مردم گل هایکه آیا  بخرد و تجربه خواهد کرد نوار و کاغذ سلفوناز 
گل هایش نیز فکر  احمد در مورد قیمتبسیار مهم است!  در تجارت انعطا  پذیریاحمد می تواند کاغذ تحفۀ بیشتر بخرد. 

 کرده است. او قیمت متوسط رقیب های تجارتی اش را برای گل های خود انتخاب خواهد کرد و خواهد دید که آیا مردم گل 
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غیر آن احمد سرمایۀ یقینًا که احمد نمی تواند گل هایش را به قیمت پایین به فروش برساند! در های او را می خرند یا خیر. 

 ابتدایی و مصارف پیشبرد تجارتش را دوباره به دست نخواهد آورد.
 عبارت از ترویج یعنی تبلیغات است.موضوع اخیری که حاال باید احمد در مورد آن فکر کند 

احمد  گذاشت. بابر" نام دوکانش را "گل فروشی باغ اواحمد یک بینر مقبول برای دوکان فروش گل خویش آماده ساخت. 
خطور  های شان می داند که مردم باغ بابر را دوست دارند و با شنیدن نام دوکان او چیز های مقبول و مثبت در ذهن

 نام شرکت برای تبلیغات بسیار مهم پنداشته می شود. خواهد کرد.
 

را از بزرگ از شیرینی  ۀبستروز تولدش یک یک غرفه اش جابجا کرد. او در سالاحمد بینر آماده کرده اش را در نزد
انواده های می دهد را به اطفال خ دوستانش دریافت کرد و تصمیم گرفت که خودش از این شیرینی استفاده نمی کند بلکه آن

گل ها چیز های مقبول و  می باشد! تبلیغاتاین کار یکی از طریقه های خوب وی عبور می کنند. که از پیشروی غرفۀ 
به خاطریکه آن ها را دوست دارند و می خواهند تا آن ها را خوشحال  را برای دیگران می دهند نمثبت استند؛ مردم آ

احمد گل هایش را به یک بناء اگر احمد برای اطفال شیرینی بدهد، شاید والدین شان از احمد گل خریداری کنند.  بسازند.
این  کننده گان معلومات داد. او در مورد محصوالتش برای بازدید و در آنجا به نمایش گذاشت. هشگاه انتقال دادینما

احمد برای دوستانش نیز در مورد تجارت نمایشگاه یک نمایشگاه زراعتی بود و مردم زیاد از این نمایشگاه دیدن کردند. 
دوستانش قباًل به غرفۀ  بعضی از جدیدش معلومات داد و از آنها خواهش کرد تا این معلومات را برای دیگران نیز برسانند.

و آنرا برای دیگران داند و  رود. آنها از احمد گل نیز خریدندکه تجارت احمد چه گونه به پیش میاو آمده بودند تا ببینند 
 برای شان گفتند: "ببینید، این گل مقبول را احمد پرورش داده و در غرفه اش به فروش می رساند." 

 
 کند و اولین مشتریان خود را دریافت می کند.توجه مردم را جلب میآهسته آهسته  این گونه احمد

  
. ایندبیشتر تان را خریداری نم و خدمات بازاریابی یا مارکیتنگ عبارت از پروسۀ جلب مشتریان است تا محصوالت

 باشد:دارای چهار جز اساسی میبه معنی ترویج تجارت به صورت فعاالنه می باشد. بازاریابی بازاریابی 
 

انتخاب نرخ  مطابق توانایی مالی مشتریان و رقابت کننده باشد. قبل از قیمت محصول باید  )نرخ محصول( قیمت محصول
برای نرخ محصول تان انجام دهید. نرخ محصول باید طوری انتخاب شود که  را بازار تحقیقحتمًا باید  برای محصول تان

از یک محصول به دست می آید باید بیشتر از مصارف مجموعی باشد  عاید مجموعی که برای تجارت تان سودمند باشد )
  (  که باالی آن محصول صورت گرفته است.

 
کوشش کنید تا محصوالتی را  محصول چیزی باشد که مورد ضرورت مشتریان بوده و یا برای شان مفید باشد.محصول  

الت تان را به شکل مقبول د و کوشش کنید که محصوتر می پسندنبرای مشتریان تان پیشکش کنید که مشتریان آنرا بیش
 برای مشتریان تان پیشکش کنید. 

 
محصوالت  محصول باید در جای به فروش برسد که مردم به آسانی به آنجا دسترسی داشته باشند.محل فرو  محصول  

در جای بگذارید که به  تان را در مارکیت ایکه در آن مردم زیاد باشند به مشتریان تان پیشکش کنید و محصوالت تان را
 آسانی دیده شود.

 
د با استفاده از شما بایگردد. کجا یافت می مشتریان باید بدانند که محصول شما در بازار وجود دارد و در ترویج یا تبلیغات 

 های مختلف بازاریابی برای محصوالت تان تبلیغ کنید.شیوه 

 در شکل ذیل میتوانید میتود های مختلف بازاریابی را ببینید
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  چۀ یادداشت پول نقدکتاب .5
ل ها دارد، احمد فکر کرد اگر او این بنزدش وجود  های زیادی رسیدل ها و ببعد از گذشت یک هفته احمد متوجه شد که 

کی از کند تمام حساب های مصارف و عواید خود را از دست خواهد داد. از همین سبب احمد از پدر یثبت ن ها را رسیدو 
کرد کمک خواست. دوستانش که در بانک کار می

ل ها را گرفت و همراه با احمد پدر دوستش تمام ب
یک کتابچۀ یادداشت پول نقد ساده را آماده کردند. 

را به اساس  احمد تمام مصارف و عواید تجارتش
روز در کتابچۀ یادداشت پول نقد ثبت کرد. او 

 وپول های فروشاتش را در ستون عواید 
خریداری هایش را در ستون مصارف ثبت کرد. 
بعد از گذشت یک ماه، وقتی که احمد عواید و 

او توانست بفهمد که  مصارفش را حساب کرد
 تجارتش فایده می کند.

 
 
 

بازاریابی

توسط رسانه 
ها

ارایه 
معلومات در 
مورد تولیدات

بروشر
معرفی نمودن 

تولید در 
محافل

اخبار محلی
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. ثبت باشدخاص می جدول معلومات مالی عبارت از پروسۀ ثبت تمام عواید و مصارف یک تجارت در یک ثبت کردن

. این پروسه عبارت از پروسۀ ثبت کردن باشدروزمره در تجارت تان میمعلومات مالی عبارت یکی از فعالیت های حیاتی 

یک تجارت باید توانایی  ثبت گردد.و یا در کمپیوتر تواند در یک کتابچه تمام عواید و مصارف تجارت تان میباشد که می

تواند بفهمد نمی ۀ تجارتی اش را داشته باشد تا بتواند به کار هایش ادامه بدهد؛ در غیر آنمعامالت روزمرام ثبت کردن تم

 کند.ایده به دست می آورد و یا نقص میکه آیا تجارتش ف

 

تخم گل،  ، بیل خریداری1کنید )به طور مثال، بیل شماره  را در کتابچۀ یادداشت پول نقد ثبت رسیدۀ هر بیل/شما باید شمار

پول که به تجارت  افغانی از سرمایۀ شما به مصرف رسیده است(. 100در ستون مصارف ثبت گردد؛ به این معنی که 

پول رود باید در ستون مصارف ثبت گردد. شما می آید باید در ستون عواید ثبت گردد و پول که از تجارت شما بیرون می 

ازین تجارت منفی گردد و عاید تان باید با سرمایۀ آغازین تجارت ایکه از تجارت تان بیرون می رود باید از سرمایۀ آغ

 تان جمع گردد و نتیجۀ آن باید در ستون بیالنس تجارت ثبت گردد.

 کند.در یک تجارت بازی می قش حیاتی راشیوۀ درست آن نثبت کردن عواید و مصارف به 
 

 دهد:رتی یک تجارت فروش گل را نشان میمعامالت تجا پولییادداشت سادۀ  جدولجدول ذیل نشان دهندۀ یک 

 

افغانی 5000 سرمایه ابتدایی کتابچه یادداشت پول  

 بیالنس مصار   اید توضیحات بیل

 4900 100   گل خریدن تخم  01

 4600 300   خریدن کود کیمیاوی و دوا پاش  02

 3900 700   خریداری مواد الزمۀ اعمار گلخانه 03

 5300   1400 گل گالب، گل الله و گل میخکفروش  04
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 بین المللی مستقر در یک سازمان غیر دولتی  (PIN)پن موسسه

کمک های انکشافی را در  امدادی  و است که  کمک های جمهوری چک

 فراهم می سازد. سراسر جهان

 

لیسه های مسلکی  کیفیت آموزش در برای بهبود اوراق معلوماتی این

 منتشر شده است.چک  جمهوریهای انکشافی  همکاری زراعت توسط
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