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پیش گفتار

فت و برپا بودن را  ایط الزم برای پی�ش کت که �ش راه اندازی یک �ش

داشته باشد نیازمند یک ایده اقتصادی خوب، دانش، و در بیش�ت مواقع، 

مبلغی پول برای راه اندازی می باشد. سازمان رشد اقتصادی و منطقه ای 

ی بتوانند  )Tillväxtverket( در راستای تسهیل امور برای آنکه تعداد بیش�ت

ی به حقیقت  کت مبادرت ورزند و ایده های اقتصادی بیش�ت به راه اندازی �ش

بپیوندند، تالش می کند. انتشار این کتاب بخ�ش از این تالش است.

کت نمایند، بدون توجه به جنسیت،  همه کسا�ن که می خواهند مبادرت به گشایش �ش

ایطی یکسان برای امکان دریافت  کت بایس�ت �ش سن، کشور محل تولد و انتخاب نوع �ش

فت داشته باشند. سازمان رشد اقتصادی و  اطالعات، مشاوره و حمایت جهت پی�ش

ی  منطقه ای در راستای باال بردن امکان تحقق ایده های اقتصادی تعداد هرچه بیش�ت

کت راه اندازی  از افراد با پیشینه و تجارب مختلف، تالش می کند. کتاب بدون پول �ش

کت با امکانات   کنید نمونه های بسیاری از راه حل های هیجان آور برای راه اندازی �ش

وهای محرکه قوی نزد پیمانکاران، نشان می دهد. این امر به سود جامعه   کم اما ن�ی

وهای محرکه را به غنیمت بشمریم.  و به سود انسان ها می باشد که این ن�ی

امید و آرزوی ما آن است که این کتاب به یک منبع الهام تبدیل شود. الهام بخش 

ن برای  ک�ت براه بیاندازند و همچن�ی  برای افراد بیش�ت برای آنکه جرات کرده و �ش

کت شدن  ی قادر به مشاهده قابلیت های موجود برای صاحب �ش آنکه تعداد بیش�ت

نزد انسان ها�ی شوند که با آنها مالقات می کنند. 

نویسنده، فردریک بری مان، مسئولیت مطالب موجود در این کتاب را برعهده دارد. 

آنا بونگر

رئیس بخش بازرگا�ن

سازمان رشد اقتصادی و منطقه ای



مقدمه

شاید شما بیکار هستید، شاید با کمک  هزینه های امرار معاش از سوی 

سازمان خدمات اجتماعی روزگار می گذرانید و آرزو می کنید خودتان بتوانید 

کت راه اندازی کنید  ن نمایید. بدون پول یک �ش  خود را تام�ی
گ

هزینه های زند�

ه و ایده ها�ی دارید اما شاید از منابع پویل  ن برای شما�ی نوشته شده که انگ�ی

کت متعلق به خود برخوردار نباشید. آنچنا�ن برای تاسیس یک �ش

کت ها، کارمندان سازمان خدمات  ن مشاوران �ش مخاطب این کتاب همچن�ی

 اجتماعی، کارمندان اداره کاریا�ب و دیگر افرادی می باشند که با انسان ها�ی 

ن نمایند. این کتاب برای   مالقات می کنند که نیاز دارند معاش خود را خود تام�ی

ن کننده معاش روزانه که از آغاز نیاز به �مایه  کت تام�ی راه اندازی یک �ش

اقتصادی کمی داشته باشد، الهام بخش بوده و آگاهی می دهد. 

  این کتاب روح مثب�ت دارد و می خواهد امکانات موجود را به نمایش بگذارد. 

درست است که در کشوری مانند سوئد مقررات بسیاری وجود دارد، مقررات 

، مقررات مربوط به ثبت صندوق فروش مغازه،  بهداشت محیط کار، مقررات مالیا�ت

مقررات محیط کار و بسیاری مقررات دیگر. بع�ن مواقع فرد براح�ت از دیگران 

می شنود که امرار معاش در کشور پیچیده ای مانند سوئد، از طریق کسب و کار در 

یک میدان امکان پذیر نیست. در نگاه اول ممکن است وضعیت اینگونه بنظر بیاید. 

، در واقعیت چه  ن ن قوان�ی این کتاب تالش می کند برریس کند که بدون زیر پا گذاش�ت

کارهای می توان انجام داد. 

 ساده ای به ارمغان نمی آورد، بلکه 
گ

کت یا کسب و کار شخ� بودن زند� صاحب �ش

 روزهای کاری طوال�ن و در بیش�ت مواقع چندین سال کوشش پیش از به نتیجه رسیدن 

 مناسب همه افراد نباشد. اما برای بع�ن دیگر، 
گ

 در انتظار است. شاید این زند�

این امر کامالً طبیعی است. 

برای بع�ن پناهندگا�ن که به سوئد می آیند شاید مس�ی معمول در سوئد برای بدست 

ایط استخدام را بدست آوردن و پیدا کردن یک  آوردن کار ـ یع�ن درس خواندن، �ش

استخدام امن ـ کمی ناآشنا بنظر برسد. بجای آن این افراد عادت به تولید و فروش 

ی دارند. براساس رسوم رایج این افراد پیشه ور یا کاسب بوده اند. بع�ن مواقع با  ن چ�ی

 ، افرادی مالقات می کنیم که احساس می کنند از طریق ایستادن در میدان و گل فرویسش

 سوئدی آنها نسبت به زما�ن که در یک کالس با ۳۰ دانش آموز دیگر سوئدی بخوانند 

به�ت می شود. 



ک�ت راه اندازی کنید براساس هفت سال تجربه در موسسه مشاوره  بدون پول �ش

کت های ماِکن Mackens företagscenter در شهر »وکشو« نوشته شده است.  �ش

کت ها در همکاری نزدییک با کمون وکشو تاسیس شده است. این  این مرکز مشاوره �ش

کت های خصویص می باشد، انسان ها�ی که در  کتاب برای کمک به افراد برای تاسیس �ش

بیش�ت مواقع نه پویل دارند و نه آشنایا�ن در بازار کار و تسلط کا�ن هم به زبان سوئدی 

ه و ایده  ها�ی هستند.  ن ندارند اما در عوض دارای تجارب کاری، انگ�ی

 این امر اعتماد بنفس باال�ی برای فرد بوجود می آورد که بتواند از ایده شخ� خود 

ن نماید. مدل کاری   خود را شخصا تام�ی
گ

امرار معاش کند، اینکه بتواند هزینه های زند�

وع  کت خصویص بوده است: �ش ما همیشه براساس مس�ی طوال�ن رسیدن به یک �ش

وع   و تقریبا از صفر �ش
گ

کردن از طریق کار کردن در یک میدان در شهر، به آهستیک

کردن. این نوعی از فعالیت کاری است که مستلزم شکیبا�ی بسیار است اما همزمان 

این نوع فعالیت کاری متضمن ریسک بسیار کمی هم می باشد. ما معتقدیم راه اندازی 

کت بدون پول هم امکان پذیر است و هم توصیه می شود. یک �ش

 سپاس فراوان از همه شما�ی که چاپ این کتاب را امکان پذیر نمودید: ابتدا از 

 کریستینا ِبهِرنز در ِوکشو، کتابدار کتابخانه شهر که ابتکار عمل برای تهیه این کتاب 

را بدست گرفت، سپس از همه کسا�ن که با نیکخواهی دانسته های خود را با دیگران 

ن مانسفلت، لنارت اولسون، استافان  در میان گذاشتند، توماس اندرشون، آن کریست�ی

هوکانسون، پ�ت یوهانسن، ماگنوس آندرشون، استفان کارلسون، برتیل نَِرنِبک و 

ن با سپاس ویژه از تینا ِهِدگورد، برای کمک خو�ب که در ویراستاری  دیگران، همچن�ی

کتاب ارائه نمود و اوا کارلسون و اوا یوهانسون در سازمان رشد اقتصادی و منطقه ای 

ن تشکری صمیمانه از همه  برای عالقمندی بسیار و نظرات سازنده پرشمار. همچن�ی

پیمانکاران و دارندگان موسسات حا�ن در این کتاب. این شما هستید که قهرمانان 

واقعی این کتاب می باشید. این کتاب در مورد شماست.

موسسه »ماِکن«، وکشو، اکت�ب ۲۰۱۵

فردریک بری مان
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 »ایستادن در 

میدان برای یادگیری 

 زبان سوئدی بسیار 

خوب بود.«
سواناوونگ »تیپ«  اوبونرات 
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تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش می کند

ها�ی که یاد  ن ن چ�ی اوبونرات سواناوونگ در سال ۲۰۰۳ از تایلند به سوئد آمد. از اول�ی

ن مادر  ی�ن های کوچک سن�ت سوئدی بود. او بدقت روش پخ�ت ن نان ش�ی گرفت پخ�ت

وع   شوهر سوئدی خود را تماشا می کرد. سپس او که به »تیپ« مشهور است، �ش

ی�ن در میدان نمود. اکنون او چندین سال است ک از طریق فروش   به فروش ش�ی

ی�ن در میدان ها امرار معاش می کند.  نان ش�ی

ی�ن در میدان، سوئدی حرف   ـ من فکر کردم می توانم از طریق فروش نان ش�ی

م. انسان ها همیشه در میدان زیاد حرف می زنند.  زدن را یاد بگ�ی

ی�ن های  ی�ن ها�ی که او پختنشان را یاد گرفت عبارت بودند از: نان ش�ی ن ش�ی اول�ی

ی�ن دارچی�ن )Kanelbullar( و کیک  موسوم به هلنا) Helenakakor(، ش�ی

.)Kärlekmums(ِلک مومس َ موسوم به �ش

وع اینکار او نیازی به �مایه اولیه نداشت. او ابتدا بعنوان یک �گرمی  برای �ش

کت  ل و در اجاق خانه می پخت، پیش از آنکه �ش ن ی�ن ها را در م�ن کوچک این نان ش�ی

خصویص خود را تاسیس کند . 

وع کردم و با آن مواد اولیه را خریداری کردم. وق�ت نان  ـ من با ۲۵۰ کرون �ش

ی�ن ها به فروش رفت ۵۰۰ کرون داشتم و می توانستم برای هفته بعد مواد   ش�ی

ی بخرم. اولیه بیش�ت

یا�ن دائمی پیدا کرد. پس از مد�ت او   فروش او دائماً باالتر می رفت. بزودی او مش�ت

ن امکان  ی�ن پزی را ببیند. او همچن�ی از طریق اداره کاریا�ب امکان یافت که یک دوره ش�ی

ی�ن پزی را هم بدست آورد. پس از آن رویای تیپ آن بود  کارآموزی طوال�ن در یک ش�ی

ی�ن پزی متعلق به خود پیدا کند. او به یک محل قدیمی  که محیل برای برپا�ی یک ش�ی

اشیک در یک منطقه صنع�ت دست پیدا کرد، جا�ی که اکنون در آن برای بازار  پخت پ�ی

ی�ن می پزد.  روزها�ی که در چهارشنبه ها و شنبه ها برگزار می شود، ش�ی

ی�ن های  ی�ن پزی، ساعات کار آن است. اگر قرار است صبح ش�ی سخ�ت کار شغل ش�ی

دارچی�ن گرم و تازه ای داشته باشید، بایس�ت آنها را شب هنگام تهیه نمایید. معموالً تیپ 

د.  ن ی�ن های الزم برای فروش آن روز را ب�پ ن ساعت دو و سه شب بیدار می شود تا ش�ی ب�ی

روزهای کاری طوال�ن اند، بع�ن مواقع او تا هشت شب کار می کند. 

 تیپ از طریق کسب و کار در میدان 

امرار معاش می کند
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تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش می کند

 سخت 
گ

 ـ اگر ک� می خواهد بعنوان صاحب یک موسسه موفق شود، باید آماده �

کار کردن را داشته باشد. شخص باید کمی تالش کند.

همزمان تیپ شاهد این است که کسب و کار بتدریج به�ت می شود. 

ی دارم، کم�ت کار می کنم، درآمدم کمی بیش�ت شده   به�ت
گ

ـ تا پنج سال دیگر من زند�

است. من می بینم که وضعیت اقتصادی تمام مدت در حال به�ت شدن است.

او می خواهد به دادوستد در میدان ادامه دهد، اما می خواهد فروشگاهی هم در 

ی�ن های خود را تهیه می کند باز کند. تیپ می خواهد برای  محل قنادی که در آن ش�ی

خودش کار کند، او دوست دارد کسب و کاری متعلق به خود داشته باشد. 

 خودم 
گ

م چقدر می خواهم کار کنم. من خودم زند�  ـ من خودم تصمیم می گ�ی

 خوب است. می توان از 
گ

 من در حال تبدیل شدن به یک زند�
گ

 را می سازم، زند�

این طریق پول در آورد. اما طبیعی است که سخت هم کار می کنم. 

ن است که می توان در شهرهای دیگر هم به همان رویسش که او در وکشو  او کامالً مطم�ئ

ی�ن و فروش در بازارچه ای در میدان، هزینه های  ن نان ش�ی امرار معاش می کند، یع�ن پخ�ت

n .ن نمود  خود را تام�ی
گ

زند�

»من خودم تصمیم می گیرم 

چقدر می خواهم کار کنم. 

من خودم زندگی خودم را 

می سازم، زندگی من در حال 

تبدیل شدن به یک زندگی 

خوب است«. 
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امرار معاش از طریق دادوستد در یک میدان در سوئد

چه مجوزها�ی الزم است؟

ک� که بخواهد در سوئد در فضای باز مبادرت به فروش کند در بیش�ت موارد نیاز 

به مجوز مکان فروش، هم از سوی پلیس و هم کمون، دارد. اما اگر فرد مبادرت به 

فروش در میدان در روزهای خایص که در میدان بازارچه  برپا می شود کند، معموالً 

نیازی به مجوز مکان نیست. 

ین مکان را در میدان بدست آورد؟ چگونه می توان به�ت

بایس�ت از قبل جا را رزرو نمود و یا در روز برپا�ی بازارچه زود در محل حا�ن شد. 

کسا�ن که زود در محل حا�ن می شوند، معموالً جاهای خو�ب بدست می آورند. اگر فرد 

می خواهد در جا�ی بدور از میدان ها�ی که در آنها دادوستد رواج دارد، اقدام به فروش 

کاال کند، بایس�ت نزد پلیس درخواست مجوز کند. 

فروش در میدان هزینه ای هم در بر دارد؟

ند.   بسیاری از کمون ها برای دادن جا در یک میدان برای هر روز هزینه ای می گ�ی

از بخش امور خیابان کمون سوال کنید. 

ی را فروخت؟ ن می توان هر چ�ی

ها نمود: لباس،  ن در سوئد معموالً می توان در میدان ها اقدام به فروش بیش�ت چ�ی

ه. اما ک� که می خواهد بطور مرتب غذا بفروشد  ، گل، غذا و غ�ی های دس�ت ه�ن

بایس�ت فعالیت کاری خود را نزد اداره حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمون 

ی�ن های بسته بندی  اعالم و ثبت نماید. مقررات برای ک� که پاستیل )گودیس( یا ش�ی

وع به خرده فرویسش این مواد غذا�ی  شده می فروشد ساده است اما هنگامی که فرد �ش

وط مربوط به نظارت بهداش�ت بیش�ت می شود. برای فروش غذای گرم   نماید، �ش

وع فروش غذا  وط سخ�ت در نظر گرفته شده است. همیشه قبل از �ش  و گوشت، �ش

با کمون گفتگو کنید. برای آنها بگویید چه می خواهید بفروشید.

کت راه اندازی نمود؟ آیا باید یک �ش

کت ندارند.  همه کسا�ن که در یک میدان مبادرت به فروش می کنند نیازی به تاسیس �ش

ن سه نوع کسب و کار در میدان تمایز قائل می شود: فروش اموال منقول  اداره مالیات ب�ی

شخ�، فعالیت های تفریحی و کسب و کار اقتصادی.

ک� که آپارتمان خود را خانه تکا�ن می کند و تعدادی از وسایل متعلق به خود بعنوان 

ل را در میدان می فروشد ـ نیازی به  ن نمونه چند کتاب و وسایل تزیی�ن یا مبلمان م�ن
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کت ندارد. اما سود سالیانه این امر بایس�ت زیر پنجاه هزار کرون  راه اندازی یک �ش

باشد )قیمت فروش منهای قیمت خرید(. اینکار »فروش اموال منقول شخ�« 

محسوب می شود.

ی دس�ت خود   یا کارهای ه�ن
گ

ی�ن های خانیک فردی که در یک میدان، یک یا دو نوبت ش�ی

کت ندارد. فعالیت تفریحی کاری است که فرد در  را می فروشد، نیازی به تاسیس �ش

اوقات فراغت خود انجام می دهد بدون آنکه هدف واقعی او سودآوری باشد، بعنوان 

نمونه فروش کاردس�ت ها�ی که خودش درست کرده است، یا گیاها�ن که در باغ خود 

، بعنوان نمونه فروش کتاب های خود و یا 
گ

پرورش داده یا فروش محصوالت فرهنیک

. ک� که از فعالیت های تفریحی خود کسب درآمدی می کند  اجرای موسیقی خیابا�ن

 بایس�ت از یک فرم مالیا�ت ویژه که T2 نام دارد، استفاده کند. این فرم بایس�ت همراه 

با اظهارنامه مالیا�ت تسلیم شود. 

کت ندارند، باید برای آنها مالیات  فعالیت های تفریحی با اینکه نیازی به تاسیس �ش

پرداخت شود. فرد مبلغ مازاد را بعنوان درآمد حاصل از این فعالیت اعالم می نماید. 

ح�ت در فعالیت های تفریحی هم فرد حق دارد برای هزینه ها�ی که کرده ک� مالیا�ت 

انجام دهد. 

 فعالیت های اقتصادی هنگامی است که افراد مبادرت به دادوستد در میدان می کنند 

ن هزینه های خویش است، و در این موارد  و هدف اصیل آنها بدست آوردن پول و تام�ی

کت تاسیس نمود. هنگامی که اداره مالیات می خواهد تشخیص  همیشه بایس�ت یک �ش

د:   دهد که یک فعالیت کسب و کار است یا نه سه معیار را در نظر می گ�ی

ن استقالل،  داش�ت  •
استمرار،   •

ن هدف سودآوری. داش�ت  •
اگر فردی در فعالیت  کاری خود دارای استقالل محسوب  شود، طور مستمر به کار خود 

ادامه  دهد و یک هدف آشکار برای بدست آوردن سود داشته باشد، فعالیت او بعنوان 

کسب و کار در نظر گرفته می شود. در اینصورت بایس�ت خود را نزد اداره مالیات ثبت 

 )F-skattsedel( کت ها نموده و تقاضا کنید برای دریافت برگه مالیا�ت مربوط به �ش

تایید شوید.

 برای فروش در میدان یا خیابان خریداری 
گ

ک� که بعنوان نمونه یک انبار توت فرنیک

می کند، بالدرنگ یک فعال اقتصادی )پیشه ور( محسوب می شود. فرد بطور مستمر 

در حال فروش است و هدف او بدست آوردن سود است. 
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برای فروش در میدان بایس�ت صندوق فروش داشت؟

در ژانویه ۲۰۱۴، سوئد دارای قانون جدیدی در زمینه ثبت صندوق مغازه ها شد. 

امروزه باید کسا�ن که در میدان ها به کسب و کار مشغولند هم از صندوق فروش 

استفاده کنند. همه کسا�ن که مبادرت به فروش کاال یا خدمات در ازای پول نقد 

ن پرداخت با کارت اعتباری( نموده و و در طول یکسال کاالها یا خدما�ت   )همچن�ی

 به ارزش حداقل چهار مبلغ قیم�ت پایه )۱۷۸۰۰۰ کرون در سال ۲۰۱۵(، می نمایند، 

 ح�ت در هنگام دادوستد در میدان هم باید صندوق فروش داشته باشند. 

ن شده که برابر با چهار مبلغ قیمت پایه می باشد مربوط به همه  مرز فروش تعی�ی

کت می باشد. اگر بعنوان نمونه یک رستوران در یک میدان بطور موقت یک   �ش

کت است که برمبنای آن باید تصمیم  شعبه فروش غذا باز کند، این همه فروش �ش

. گرفت که آیا نیاز به صندوق هست یا خ�ی

 همه صندوق های ثبت شده باید به اداره مالیات گزارش شوند و امروزه آنها باید 

ل تایید شده هم داشته باشند که اداره مالیات حق دارد در هنگام   یک واحد کن�ت

نیاز آنرا برریس کند. 

در صور�ت که فرد از فاکتورهای پرداخت نقدی در کسب و کار خود در میدان استفاده 

ط لزوم دارا بودن صندوق فروش مستث�ن شود، به بیان دیگر برای  کند می تواند از �ش

ی که پرداخت نقدی انجام می دهد یک فاکتور صادر کند. اما این فاکتورها  هر مش�ت

هم باید در حسابداری با همان دقت فاکتورهای دیگر ثبت  شوند، به بیان دیگر نام 

ی باید بر روی فاکتور نقدی نوشته شود. در عمل استفاده از  و آدرس کامل مش�ت

یان ممکن است هنگامی که یک نهال  فاکتورهای نقدی بسیار پیچیده می شود. مش�ت

 به ارزش ۳۰ کرون از شما خریده و مجبور می شوند نام و آدرس خود را 
گ

گوجه  فرنیک

برای ثبت بر روی یک فاکتور فروش اعالم نمایند، احساس ناخشنودی کنند. اگر این 

امر در مورد کاالهای گران تر باشد، ممکن است فاکتور نقدی یک راه حل ممکن باشد. 

ک� که فعالی�ت را برای �گرمی انجام می دهد نیاز به استفاده از سیستم ثبت 

د.  صندو�ت ندارد ح�ت اگر کسب و کار او در میدان انجام گ�ی

ک� که فروش بدون حضور فروشنده انجام می دهد هم نیازی به ثبت صندو�ت 

ندارد. نمونه فروش بدون فروشنده می تواند یک نوازنده خیابا�ن باشد که با کالهی 

ن موسیقی می پردازد.  در برابر خود به نواخ�ت
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ون از دادوستد در میدان ها فروش در یک خیابان معمویل ـ ب�ی

ون از میدان ها، بدون مجوز  عموماً در سوئد می توان مستقیماً از خیابان، یع�ن ب�ی

 خیابا�ن و مانند آن نمود. اما ک� که 
گ

اقدام به فروش روزنامه، گل، کتاب، نوازند�

ن که نیازمند فضا در یک مکان عمومی  ن فروش یا واگن غذا یا بطور کیل هرچ�ی یک م�ی

ن که  ن نیازمند مجوز پلیس می باشد. هر چ�ی باشد، برپا می کند، برای استفاده از زم�ی

ن باشد نیاز به مجوز دارد، ح�ت اگر این امر شامل پهن  نیازمند اشغال مساح�ت از زم�ی

ن اشیاء خود  ن ساده برای به نمایش گذاش�ت ن یا برپاکردن یک م�ی کردن پتو�ی بر روی زم�ی

ن مربوطه »بطور موقت و در سطحی کوچک و بدون آنکه موجب  باشد. اما اگر زم�ی

ایجاد محدودیت در مجوز فرد دیگری مورد استفاده واقع شود«، نیازی به تایید از 

سوی پلیس نیست. 

ن با ویولو�ن  این امر بمعنای آن است که فرد بعنوان نمونه می تواند بدون مجوز زم�ی

دازد، از کیفی که بر شانه آویخته روزنامه بفروشد،  ن موزیک ب�پ  در دست به نواخ�ت

از کوله ای بر پشت بادکنک بفروشد، از جعبه ای بر روی شکم بست�ن بفروشد یا از 

روی یک دوچرخه معمویل گل بفروشد. 

 خیابا�ن برخی کمون ها مقررات ویژه خود را در این زمینه دارند. 
گ

در مورد نوازند�

ن تنها می توان حداک�ش یک ساعت  گ در بع�ن مکان های مع�ی بعنوان نمونه در گوتن�ب

ن  و تنها در بع�ن ساعات شبانه روز و بدون تقویت کننده صدا و بلندگو به نواخ�ت

موسیقی پرداخت. اما مقررات در کمون های مختلف کامالً باهم متفاوت است. 

ک� که مجموعاً کم�ت از ۱۸۸۲۴ کرون در سال ) براساس سال۲۰۱۵( بدست می آورد 

دازند،  نیازی به پرداخت مالیات ندارد. دیگران باید به روش های مختلف مالیات ب�پ

د.  ح�ت اگر کسب و کار آنها سیار باشد و یا فروش بشکل پیاده انجام گ�ی

چیدن تمشک و قارچ

ک� که در جنگل میوه کاج، تمشک و قارچ جمع آوری نموده و سپس آنها را بفروش 

می رساند، اگر ارزش این کاالها از ۱۲۵۰۰ کرون تجاوز نکند حق دارد اینکار را بدون 

پرداخت مالیات انجام دهد. 
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فهرست لغات

پیشه ور و کاسب )Näringsverksamhet( ـ دارنده کسب و کار یا پیشه. این کلمه در اصل از 

شاخه کاری رستوران ها و مهمانخانه ها می آید. انسان ها�ی که به ما مواد غذا�ی می دهند

کسب و کار )Näringsverksamhet( ـ کسب وکار شخ�، بدون استخدام

مواد اولیه )Ingredienser( ـ اجزاء، بعنوان نمونه در یک غذا. 

د، فعالی�ت را انجام می دهد   پیمان کار )Entreprenör( ـ فردی که ابتکار عمیل را در دست می گ�ی

که در غ�ی اینصورت وجود نداشت، یک فرد کوشا. 

و�ن در یک محل کار ایط ب�ی محیط کار )Arbetsmiljö( ـ �ش

محافظت سالم�ت )Hälsoskydd( ـ حفاظت برای سالم�ت ما

ثبت صندوق )Kassaapparat( ـ دستگاه صندوق

 اموال منقول شخیص )Privat lösöre( ـ اموال شخ� و دارا�ئ ها�ی که غ�ی ثابت بوده و می 

توان آنها را جابجا کرد

کار تفریحی )Hobby( ـ مشغولیت در ساعات فراغت، کاری که فرد خودش انجام می دهد

قیمت فروش )Försäljningspris( ـ بها�ی که فرد در هنگام فروش یک کاال دریافت می کند

قیمت خرید )Anskaffningspris( ـ بها�ی که فرد در هنگام خرید یک کاال پرداخت می کند

مستقل )Självständig( ـ غ�ی وابسته، قائم بذات

ی که پایدار است، که مد�ت طوال�ن برجاست ن استمرار )Varaktighet( ـ مستمر، چ�ی

هدف سودآوری )Vinstsyfte( ـ قصد و هدف سود اقتصادی است

ن که براساس تورم افزایش می یابد، و اغلب    مبلغ قیمت پایه )Prisbasbelopp( ـ یک مبلغ مع�ی

د.  در محاسبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گ�ی

فاکتور خرید نقدی )Kontant fakturering( ـ پرداخت نقدی در ازای قبض خرید بدون ثبت 

صندوق 

س عموم باشد  مکان عمومی )Offentlig plats( ـ جاده، خیابان یا میدان که در دس�ت

ن ن )Marktillstånd( ـ اجازه استفاده از یک مکان مع�ی مجوز زم�ی

بدون خدمه )Obemannad( ـ بدون حضور کارکنان

ی از �ب نظمی   مقررات انضباطی )Ordningsstadga( ـ مقررات دول�ت یا کمو�ن برای جلوگ�ی

در یک مکان

ی کاری  ن ن س�ب یجات بدون حضور فروشنده در قطعه زم�ی ن  فروش س�ب

کرایه شده از کمون

ار شهری کوچک بدون حضور یک فروشنده  ن ی کاری خود یا از یک کش�ت ن ن س�ب اگر از زم�ی

یجات مبادرت می نمایید ـ کاری که اصطالحاً فروش در حیاط خانه نام  ن به فروش س�ب

دارد، نیازی به ثبت صندوق فروش ندارید. در اینجا فروش زیاد یا کم تفاو�ت ایجاد 

نمی کند. فروش بدون فروشنده نیازی به ثبت صندوق ندارد. 
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 »برادرم و من، 

این رشکت فوق العاده ای 

می شود«.
ن نوزاد حس�ی
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از همان زمان کود� او برای معامله کردن استعداد داشت. 

ن معتقد است که: اگر ک� بتواند در یک کشور اتوموبیل بفروشد،  نوزاد حس�ی

مطمئناً می تواند این کار را در کشورهای دیگر هم انجام دهد.

بعداز آنکه سال ها در اوقات فراغت خود به دوستانش برای خرید و فروش خودرو 

کت خودرو باز کرد.  کمک کرده بود، او بطور واقعی یک �ش

او زما�ن که در بغداد بود هر سه ماه یکبار خودرو خود را عوض می کرد. 

 ـ اما قبال هیچوقت اتومبیل برای من بعنوان کار نبود، بیش�ت یک �گرمی بود. 

من شاید از ۷۰ درصد تعویض اتومبیل ها�ی که بطور شخ� انجام داده ام پول 

بدست آورده ام.

ونییک  کت واردات قطعات الک�ت او وضعیت اقتصادی خو�ب در عراق داشت، یک �ش

شخ� را اداره می کرد.

 ـ من کت و شلوارهای شیک می پوشیدم، ساعت های گران قیمت، یک خانه خوب 

وع شد.  و ادکلن های گرانبها داشتم. وضعیت من واقعا خوب بود. بعداً جنگ �ش

بدلیل آنکه نوزاد با آمریکا�ئ ها کار کرده بود مورد تهدید قرار گرفت. او از کشورش 

فرار کرد و �انجام از سوئد � درآورد. 

در اینجا او برای بدست آوردن کار کمی با مشکل روبرو شد، دوره ها�ی را بیکار بود. 

اما او در اوقات فراغت خود در سوئد دقیقاً مانند عراق با خودرو ها �وکار داشت. 

او به دوستان و بستگانش برای خرید و تعم�ی خودرو ها کمک می کرد، اوبیش�ت 

وقت ها در فضای باز و در پارکینگ ها اینکار را انجام می داد. 

گاهی در اختیار داشت که همه   می کند تعم�ی
گ

صاحبخانه ای که نوزاد در آنجا زند�

 مستاجران می توانستند از آن بطور رایگان استفاده کنند. هر زمان امکان قرض 

گاه وجود داشت او اینکار را انجام می داد.  ن این تعم�ی گرف�ت

ات موتور را درفضای باز می توان انجام داد. ما تسمه   و تعم�ی
گ

ـ تعم�ی زنگ زد�

ینگ ها من   موتور را هم در فضای آزاد تعویض کرده ایم. اما برای تعویض بل�ب

یک گاراژ الزم دارم. 

کار  در عراق روش کار دیگری برای تعم�ی در محل، با ابزار ساده وجود داشت. تعم�ی

به �اغ خودروی نیازمند به تعم�ی می رفت، نه برعکس. نوزاد تصمیم گرفته در اینجا 

نوزاد رشکت خودرو باز کرد
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اً کامیو�ن برای حمل و نقل خودرو خریداری نموده  ن کار را انجام دهد. او اخ�ی هم هم�ی

گاه بیاورد.  است. با استفاده از آن او می تواند یک خودروی خراب را برداشته و به تعم�ی

کت های یدک  ن می تواند خودرو ها را بکسل کند و اینکار را ارزان تر از دیگر �ش او همچن�ی

کش انجام می دهد. 

ـ من جوشکاری و آچارک�ش بلدم، اما در واقع این کاری نیست که دلم می خواهد 

ی دارم. برادرم فراز در بغداد  انجام بدهم. من در معامله کردن مهارت بیش�ت

کردن خییل از من به�ت   می کند. او در تعم�ی
گ

مکانیک بود. حاال او هم در اینجا زند�

کت اتومبیل ما عایل می شود اگر هم من و هم فراز باهم کار  است. من فکر کردم �ش

کنیم. ما یکدیگر را کامل می کنیم.

کت را ثبت کرده اند، بیش از ۳۰ اتومبیل برای فروش   �ش
گ

ن حاال زما�ن که آنها بتازه � هم�ی

وع کرده اند، متعلق به بستگان آنهاست.  دارند. بسیاری از آنها، حاال که تازه �ش

ن دلیل زما�ن که با ییک از بستگان خود  نوزاد عالقه وافری به خودرو  ها دارد و بهم�ی

 برای نگاه کردن به یک اتومبیل می رود، دقیقاً و بدون مراجعه به جا�ی می داند که 

 هزینه نوسازی ترمزهای یک اتومبیل »ساب ۹-۵« چقدر است، تعویض �سیلندر یک 

»رنو« یا جعبه دنده یک »گلف« چقدر هزینه در بردارد. او می داند تا چه مبلغی 

 می توان پرداخت کرد بگونه ای که اینکار مقرون به �فه باشد. این امر باعث شده 

 که او جرات کند خودرو های خراب را ارزان بخرد. بسیاری از اتومبیل ها�ی که 

اکنون برای فروش گذاشته است را با موتورهای خراب یا جعبه دنده های فرسوده 

، قیمت اتومبیل بطرز  خریداری کرده است. پس از تعویض بخش های نیازمند تعم�ی

قابل مالحظه ای باال می رود. 

 ـ خییل ها می دانند که من و برادرم می توانیم اتومبیل تعم�ی نموده و آنها را 

یان زیادی داریم.  وع کرده ایم هم مش�ت ن حاال که تازه �ش  معامله کنیم. هم�ی

کار  کت اتومبیل نیست که افراد به آن مراجعه می کنند، این یک تعم�ی این خود �ش

ن است که مردم بدنبالش می روند. بسیاری افراد اینجا در وکشو می دانند که   مع�ی

کار خو�ب است، و فر�ت نمی کند کجا کار کند.  فراز تعم�ی

سخت ترین بخش کار این است که بستگا�ن را که تا حاال بطور مجا�ن از این خدمات 

استفاده می کردند حاال مجبور به پرداخت نمود. 

گاه  کت خود پول بدست بیاورند. هزینه تعم�ی  بدلیل آنکه آنها باید برای �ش

گاه   بتنها�ی ۹۰۰۰ کرون در ماه بعالوه مالیات بر ارزش افزوده است، اما این تعم�ی

یک جداکننده روغن خوب دارد و در جای خو�ب هم واقع شده است، دقیقاً کنار 

یس به قطعات ارزان  اورا�ت اتومبیل بزرگ وکشو. پیداکردن آن آسان است و دس�ت

هم راحت است.
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کت سهامی تاسیس نمود. اداره یک  کت را بصورت �ش نوزاد از همان اول این �ش

کت خصویص با �مایه ثابت باال بشکل خودروهای فرویسش  کت خودرو بصورت �ش �ش

ات خودرو در بر دارد، خطرناک بود. اگر یک  و با ریسک ها�ی که کار در زمینه تعم�ی

کت خصویص نباشد این امر می تواند  ی بزرگ قادر به پرداخت بدهی خود به �ش مش�ت

کت را هم تحت تاث�ی قرار دهد.  دارنده �ش
گ

وضعیت اقتصادی خانواد�

گاه را او بتدریج و بشکل دست دوم خریداری نموده است.  ات تعم�ی ن  تجه�ی

ین دستگاه کارگاه،  او جک های اتومبیل خییل خو�ب از آلمان خریداری کرده است. گران�ت

یک دستگاه تنظیم چرخ  ها می باشد. دستگاه باالنس هنوز خریداری نشده است. 

ات، بهسازی،  نوزاد فکر می کند آنها می توانند هم از �ویس و هم از تعم�ی

بکسل کردن و فروش اتومبیل ها پول بدست بیاورند.

ن  ن حاال هم مایلم یک برقکار خودرو استخدام کنم. ظرف دوسال دیگر تخم�ی ـ هم�ی

من این است که آنقدر کار ما توسعه پیدا کرده که از عهده خرید یک دستگاه پاشش 

رنگ برای نقایسش خودرو  بر بیاییم. 

ی، بعنوان نمونه از عراق، می توانند از طریق  کاران بیش�ت نوزاد معتقد است که تعم�ی

 خود را بگذرانند. در سوئد رسم ناپسندیده ای 
گ

ها در سوئد زند� ن تعم�ی و فروش چ�ی

ن  وجود دارد که افراد از وسایل مد�ت استفاده کرده و سپس دور می اندازند. به هم�ی

ن های چمن ز�ن خراب را تقریباً مجا�ن بدست آورد. هنگامی که آنها  دلیل می توان ماش�ی

ی می یابند.  تعم�ی شوند، ارزش بسیار بیش�ت

ات  ـ بله، من فکر می کنم پول زیادی نه تنها در زمینه خودروها، بلکه در مورد تعم�ی

در بسیاری زمینه ها وجود دارد.

ی ترس داری؟ ز کت خودت را راه اندازی ک�ز از چه چ�ی حاال که می خواهی �ش

 ـ من ازمسائل اقتصادی نمی ترسم. من از بیمارشدن یا آسیب دیدن می ترسم. 

اگر حاال این اتفاق بیافتد وحشتناک خواهد بود. 

ن فرزند خود را بدنیا خواهند آورد. آینده از همه   نوزاد و هم�ش بزودی اول�ی

n .ن خواهد بود. امیدوار نظر هیجان انگ�ی

»من شاید از ۷۰ درصد 

تعویض اتومبیل هایی که 

بطور شخصی انجام داده ام 

پول بدست آورده ام. 

من همیشه با خودروها 

رسوکار داشته ام.«
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اکنون رشوع کن اما بدرستی رشوع کن
کت  دازند، نیازی به تاسیس یک �ش همه افرادی که می خواهند به فروش خودرو ب�پ

خودرو ندارند. شما می توانید قبل از آنکه زمان آن برسد که به فکر راه اندازی یک 

کت بیافتید، یک تا چهار خودرو بفروشید. این امر شامل دیگر موارد مانند فروش  �ش

ها�ی که خود  ن ی دس�ت هم می شود. فروش آزمای�ش چ�ی ی�ن یا کارهای ه�ن غذا، نان، ش�ی

فرد ساخته بعنوان کار تفریحی محسوب می شودـ  و زما�ن بعنوان کسب و کار محسوب 

ن دلیل  می شود که آن کار را بطور مرتب و بهدف امرار معاش خود انجام بدهید. بهم�ی

کت ندارید.  ن یک �ش وع می کنید نیاز به داش�ت ن روزی که کاری را �ش شما از اول�ی

ن کار تفریحی و موسسه شخ� یک مرحله دیگر هم وجود دارد ـ انجام  در حقیقت ب�ی

کت خود اشتغایل. تعداد  ، با یک به اصطالح �ش کت قریصن فعالیت ها از طریق یک �ش

کت خود اشتغایل  ی از افراد امروزه از این مدل استفاده می کنند. �ش هرچه بیش�ت

کت  ن از ریسک های تاسیس یک �ش ن قابل استفاده برای کاس�ت می تواند یک قدم بیناب�ی

باشد. مطالب بیش�ت در زمینه خود اشتغایل را در صفحه ۵۷ مطالعه نمایید.

کت را انتخاب کنید نوع مناس�ب از �ش

کای خود انتخاب می کنید از آنچه در ابتدا ممکن  ک�ت را که شما بتنها�ی یا با �ش نوع �ش

کت خصویص  ن اداره کردن یک �ش است بنظر بیاید مهم تر است. تفاوت بسیاری ب�ی

ن ـ با اداره  ن تصمیم گرف�ت کت بودن و شخصاً در مورد همه چ�ی یع�ن بتنها�ی مالک یک �ش

ند و ترجیحاً  کت در یک انجمن اقتصادی که در آن همیشه چندین نفر تصمیم می گ�ی �ش

باید همه در مورد همه تصمیم ها توافق داشته باشند، وجود دارد. 

کت سهامی و انجمن اقتصادی معمول ترین  کت تجاری، �ش کت خصویص، �ش �ش

کت ها در سوئد می باشند.  شکل های �ش

کت خصویص �ش

کت خصویص ممکن است هم ارزان و هم ساده بنظر برسد.   اداره یک �ش

 اما همزمان محدودیت های ویژه خود را هم دارد. هنگامی که چند نفر باهم 

 یک موسسه را اداره می کنند، می توانند یکدیگر را کامل کنند. یکنفر ممکن است 

در فروش مهارت داشته باشد، دیگری در امور اقتصادی و نفر دیگر در زمینه 

کت خصویص این خود فرد است که باید همه  توسعه محصوالت. در یک �ش

کت خصویص  فت کردن در یک �ش د. بدین ترتیب پی�ش مسئولیت ها را برعهده بگ�ی

ی�ن پرداخته   ممکن است دشوار باشد. خود فرد باید بتنها�ی به نوشیدن قهوه و ش�ی

د. و خودش هم تصمیمات بزرگ را بگ�ی
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ل داشته باشد هم به او  از سوی دیگر اینکه خود فرد بر روی یک مجموعه کن�ت

کت سهیم شود. فرد یک  اطمینان می دهد. خود فرد باید مستقیما در سود و زیان �ش

کت همان شماره شناسا�ی شخ� صاحب  مسئولیت شخ� کامل دارد. شماره ثبت �ش

کت نیست.  کت و خود �ش ن شما بعنوان صاحب �ش ن دلیل مرزی ب�ی کت است. بهم�ی �ش

کت  کت در پیوند است. اگر �ش اقتصاد فردی انسان کامالً با وضعیت اقتصادی �ش

ورشکسته شود این امر بسیار گران تمام خواهد شد. در اینصورت مسئولیت شخ� 

کت  کامل بمعنای آن است که فرد باید دارا�ئ های شخ� خود را بفروشد یا بدهی �ش

 اداره  شود، این امکان وجود دارد 
گ

کت خصویص بشکل خانواد� دازد. اگر �ش  را ب�پ

کت  ن اعضای خانواده، بدون آنکه در �ش کت خصویص را در ب�ی که سود مازاد �ش

ن دلیل عمالً امکانات تقریباً خو�ب برای اداره یک  استخدام باشند، تقسیم کرد. بهم�ی

ن این امکان وجود   وجود دارد. همچن�ی
گ

کت خصویص بعنوان یک موسسه خانواد� �ش

کت خصویص استخدام نمود.  دارد که افراد دیگر را هم در یک �ش

کت تجاری �ش

کت تجاری هم، فرد مسئولیت کامیل برعهده دارد. در اینجا حداقل دو نفر  در یک �ش

کت را فرد  کت را اداره می کنند. بدلیل آنکه مسئولیت شخ� �ش هستند که باهم �ش

ن  ک با فردی دیگر برعهده دارد آنها بایس�ت یک رابطه خوب و ارتباطی مطم�ئ بطور مش�ت

کت را برعهده  ک مسئولیت بدهکاری های �ش با یکدیگر داشته باشند. شما بطور مش�ت

یک شما یک دستگاه گرانقیمت را بطور اقساط خریداری کند، شما هم  دارید. اگر �ش

یکتان در این امر مسئولیت مایل دارید.  بهمان اندازه �ش

 اداره می کنید که متضمن ریسک های 
گ

اما اگر بعنوان مثال موسسه ای را بطور خانواد�

کت تجاری می تواند یک شکل مناسب باشد. هنگامی که   نیست، �ش
گ

مایل چندان بزر�

کت آنجا را به اتفاق دیگران اداره می کند و همه آنها فعال هستند، از لحاظ  مالک �ش

کت تجاری اداره نموده و سود مازاد  کت را بشکل �ش اداری این امر ساده تر است که �ش

کت خصویص با تعداد بیش از اندازه ای از  را تقسیم نمود، تا اینکه آن را بشکل �ش

کت را باهم اداره می کنند.  کارکنان اداره نمود. افراد �ش

کت سهامی �ش

 اگر مشخص باشد که چه کسا�ن قرار است سهامدار باشند، هم در آغاز و هم 

کت است. گفته می شود که  کت سهامی نوع خو�ب از �ش ن آینده، �ش با در نظر گرف�ت

کت است. از همان آغاز تاسیس در مورد اینکه  کت سهامی یک فرم بسته �ش  �ش

کت باشند، تصمیم گرفته   چه کسا�ن باید مالک سهام و از آن طریق مالک �ش

 می شود. سهامداران پس از آن حق دارند سهام خود را به فرد دیگری بفروشند، 
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ل در آورد. برخالف  کت این حق را تحت کن�ت اما می توان از طریق مقررات �ش

ن  کت را تعی�ی ان نفوذ در �ش ن انجمن های اقتصادی، تعداد سهام به ازای هر فرد، م�ی

ی نسبت به افرادی دارند که سهام  می کند. افرادی که سهام زیادی دارند، رای بیش�ت

ل کامیل بر این امر داشته باشد که چه کسا�ن  ی دارند. اگر فرد می خواهد کن�ت کم�ت

کت سهامی فرم خو�ب برای اداره  سهامدار بوده و می توانند سهام دار شوند، �ش

موسسات می باشد. 

 اگر قرار است تعداد سهام بیش�ت شده یا سهام توزیع شوند بایس�ت این امر 

کت مطرح شود. اگر امکان بوجود آوردن سهام بیش�ت   در مجمع عمومی �ش

کت گنجانده نشده باشد،   یا توزیع مجدد آنها به شکیل دیگر در اساسنامه �ش

کت باشد.  ا�ت در اساسنامه �ش این امر ممکن است نیازمند تغی�ی

کت سهامی ک� مسئولیت شخ� کامل را برعهده ندارد )تا زما�ن   در یک �ش

کت ورشکست شود این امر جدا از  کت نشده باشد(. اگر �ش که مالک، ضامن �ش

کت سهامی دقیقاً مانند انجمن های  وضعیت مایل شخ� سهامداران خواهد بود. �ش

اقتصادی شخصیت حقو�ت مستقیل است که به بیان دیگر خودش مسئولیت 

 قرارداد ها، بدهکاری ها و تعهدات خود را برعهده دارد. با این وجود سهام داران 

کت مرتکب جرم شوند، به بیان دیگر اگر خالف قانون  و اعضاء انجمن اگر بنام �ش

عمل نموده یا بعنوان نمونه از پرداخت مالیات خودداری کنند، مسئولیت شخ� 

خواهند داشت. 

انجمن اقتصادی

 عضویت در انجمن ها آزاد است، اما در بیش�ت اوقات اساسنامه ها�ی وجود دارد 

 که این آزادی عضویت را قاعده مند می کند. بعنوان نمونه فرد باید حداقل یکسال 

در موسسه کار کرده باشد تا بتواند عضو شود، و یا برای عضویت باید مبلغی 

پرداخت نمود. 

انجمن اقتصادی مستلزم آن است که هرکدام از اعضاء به نحوی در انجمن فعال 

باشند. منظور از آزادی عضویت در انجمن ها، آن است که اعضاء به آسا�ن می توانند 

کت   وارد و یا از انجمن خارج شوند. اگر هدف آن باشد که همه کسا�ن که در �ش

ی ها را داشته باشند، به بیان   کار می کنند امکان مشارکت در امور و در تصمیم گ�ی

ط یک عضو یک رای در مجمع عمومی برقرار شود، انجمن اقتصادی فرم  دیگر �ش

 طبیعی موسسه می تواند باشد. اصل اسایس آن است که انجمن های اقتصادی نباید 

ایط یاد  طی که فرد مزبور حائز �ش  از پذیرش عضویت ک� خودداری نمایند ب�ش

شده در اساسنامه انجمن باشد. اما اگر هدف آن باشد که سهامدار تنها �مایه به 

کت سهامی یک شکل منطقی تر برای  کت وارد نموده و بهیچ وجه فعال نباشد، �ش �ش
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موسسه می باشد. در یک انجمن اقتصادی ک� مسئولیت شخ� برعهده ندارد. 

ی بر روی وضعیت مایل خانواده ها  اگر انجمن تعطیل شود این امر معموالَ تاث�ی

 نمی گذارد. امور اقتصادی آنها جدا از یکدیگر می باشد. در حقیقت در صورت 

انحالل انجمن، فرد تنها حق عضوی�ت که پرداخته را از دست می دهد. 

ن نشده است. تعداد سهام در یک انجمن اقتصادی از قبل تعی�ی

انتفاعی  انجمن غ�ی

انتفاعی کارهای خود را سازماندهی  این امکان هم وجود دارد که فرد در یک انجمن غ�ی

نماید. اما در این حالت هدف نباید امور مایل باشد بلکه هدف باید دقیقاً امری 

انتفاعی هم می تواند کارکنا�ن استخدام کند. یک  انتفاعی باشد. اما یک انجمن غ�ی غ�ی

طی که این امور تجاری  دازد به �ش انتفاعی می تواند به امور تجاری هم ب�پ انجمن غ�ی

انتفاعی و هم انجمن های اقتصادی  انتفاعی داشته باشد. هم انجمن های غ�ی هدف غ�ی

به اصطالح موسسا�ت باز هستند. اعضاء می توانند به این انجمن ها وارد و خارج شوند. 

در اینگونه انجمن ها هم ک� مسئولیت شخ� برعهده ندارد.

انواع دیگر

کت پیدا کرد، بگونه ای   می توان انواع دیگر و شخ� از همه فرم های موجود �ش

که در حقیقت به شکل اصیل خودشان شبیه نباشند. در یک انجمن اقتصادی می توان 

حق عضویت را آنقدر باال برد که تنها اعضاء اولیه توانا�ی پرداخت آنرا داشته و عضو 

کت سهامی می توان یک قرارداد تعاون تصویب نمود که مطابق آن  بمانند. در یک �ش

کت  ن نوع دیگری از �ش رابطه قدرت براساس هر مالک یک رای، تعریف شود. همچن�ی

سهامی وجود دارد که به آن Svb-aktiebolag گفته می شود، اس.و.ب مخفف 

کت ها عملکرد موسسه بسیار  محدودیت ویژه در توزیع سود می باشد و در این نوع �ش

انتفاعی است به این معنا که مازاد سود  شبیه یک انجمن اقتصادی یا یک انجمن غ�ی

احتمایل دوباره در خود موسسه �مایه گذاری می شود. 

کت تا درهم آمیخت و نوعی دیگر ساخت،  ن می توان شکل های مختلف �ش همچن�ی

معمول نیست که انجمن های اقتصادی یک  کت های تابعه. این امری غ�ی مانند �ش

کت سهامی در مالکیت خود داشته باشند، بعنوان نمونه برای �پرس�ت مستغال�ت  �ش

که در اختیار انجمن است. 

کت تضام�ن محدود  در گذشته از شکل دیگری از موسسات بنام �ش

کت ها آنقدر   kommanditbolag هم استفاده می شد اما امروزه این نوع از �ش

غ�ی مرسوم است که ما از مطرح نمودن آن در اینجا �فنظر می کنیم. 
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ن انواع مختلف  ح بسیار مخترصی از تفاوت های موجود ب�ی آنچه در اینجا آمد، �ش

کت ها می باشد، اگر مایلید در این زمینه بیش�ت بدانید، سازمان رشد اقتصادی  �ش

یه ای بنام: »انتخاب شکل موسسه برای اداره  و منطقه ای آگاهی های خو�ب در ن�ش

ک« دارد که می توانید آن را بطور رایگان از تارنمای سازمان رشد اقتصادی   مش�ت

و منطقه ای Tillväxtverket دانلود کنید. 

شکل های مختلف رشکت ها

کت خصویص کت تجاری�ش کت سهامی�ش انجمن اقتصادی�ش

حداقل سه نفریکنفر یا بیش�تدو نفر یا بیش�تیکتعداد صاحبان

فرد شخصاً یک موسسه هدف

را اداره می کند

 باهم یک موسسه 

اداره می شود

معموالً برای دریافت سود 

بر روی �مایه گزاری انجام 

کت سهامی  شده، اما �ش

 می تواند اهداف دیگری 

هم داشته باشد

تالش در راستای کسب منافع 

اقتصادی برای اعضاء

مسئولیت اقتصادی 

شخیص

نهنهبلهبله

مالکان در فعالیت های 

کت  موسسه �ش

می کنند

بلهبله، اما مجبور نیستندبلهبله

 تعداد مالکان 

ن است مع�ی

بله، اما سهام می توانند بلهبله

مجدداً توزیع شوند

نه

هزینه های راه اندازی 

و ثبت

۹۰۰ کرون برای 

ونییک  خدمات الک�ت

سازمان َورکسامت 

)verksamt(

۹۰۰ کرون برای خدمات 

ونییک سازمان  الک�ت

)verksamt( َورکسامت

۱۹۰۰ کرون برای خدمات 

ونییک سازمان  الک�ت

»ورکسامت« بعالوه حداقل 

پنجاه هزار کرون بعنوان 

�مایه ابتدا�ئ سهام

ونییک  ۱۱۰۰ برای خدمات الک�ت

سازمان »ورکسامت«

چه ک� تصمیم 

د؟ می گ�ی

خود مالک تصمیم 

د می گ�ی

مالکان با یکدیگر و یا 

ند،  جداگانه تصمیم می گ�ی

اما در اینصورت مالکان 

دیگر، حق وتو دارند 

دارندگان سهام در مجمع 

عمومی. در فاصله یک مجمع 

کت  عمومی تا بعدی �ش

توسط یک هیئت مدیره اداره 

می شود. حسابرسان بر کار 

هیئت مدیره نظارت می کنند

اعضاء در مجمع عمومی. 

در فاصله یک مجمع عمومی 

تا بعدی انجمن توسط یک 

هیئت مدیره اداره می شود. 

حسابرسان بر کار هیئت مدیره 

نظارت می کنند
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این چند مطلب را هم مد نظر قرار دهید:

اغلب درخواست کردن برای دریافت کمک دول�ت برای انجام یک پروژه  از سوی   •
کت  کت سهامی، �ش انتفاعی نسبت به یک �ش یک انجمن اقتصادی یا انجمن غ�ی

یه  کت خصویص ساده تر است. بسیاری از بنیادها و انجمن های خ�ی تجاری یا �ش

تنها درخواست های کمک از سوی انجمن ها را می پذیرند. 

دریافت وام بانیک برای انجمن های اقتصادی ممکن است دشوار باشد، زیرا در   •
این انجمن ها معموالً استمرار مالکیت چندان قوی نیست. اعضاء در بیش�ت اوقات 

ن دلیل به  �مایه شخ� زیادی را در انجمن �مایه گزاری ننموده اند و به هم�ی

ن دلیل ح�ت اگر بانیک از اعضای کنو�ن   می توانند از آن خارج شوند. بهم�ی
گ

ساد�

هیئت مدیره یک انجمن اقتصادی رضایت داشته و به آنها اعتماد داشته باشد، 

از این موضوع هم اطالع دارد که شاید سال دیگر افراد کامالً جدیدی در آنجا 

حضور داشته باشند. 

ک�ت راه اندازی می کنید، ممکن  برای شما که دارای کم توا�ن جسمی بوده و �ش  •
 است اینکار منطقی باشد که با دیگران یک انجمن اقتصادی تاسیس کنید زیرا 

ح�ت اگر عضو هیئت مدیره انجمن هم باشید، می  توانید یک استخدام با کمک، 

بشکل دریافت حقوق از اداره کار Lönebidragsanställning داشته باشید. 

ط الزم این  کت هم مشارکت داشته باشید. اما �ش  بله، ح�ت اگر در اداره �ش

ن به ترتیب درست انجام شود. برای اینکار قبل از وارد شدن   است که همه چ�ی

در هیئت مدیره، ابتدا در انجمن اقتصادی مربوطه استخدام شوید. 

ن  ن کارآموز، بوجود آوردن امکان بخدمت گرف�ت اگر مایل به در اختیار گرف�ت  •
کت هستید، این امر ممکن است  شاگرد یا کارآموز برای اهداف آموزیسش در �ش

کت خصویص دشوار باشد. اداره کاریا�ب معموالً محدودیت ها�ی  در یک �ش

د.  کت های خصویص در نظر می گ�ی برای کارآموزی در �ش

کت ها یکسان است.  وظیفه حسابداری برای همه شکل های موجود برای �ش  • 
کت خصویص اداره می کنید که فروش سالیانه آن زیر سه میلیون  اما اگر یک �ش

کرون می باشد، حق دارید یک ترازنامه ساده شده ارائه دهید. بدینوسیله 

کت های حسابریس �فه جو�ی نمود.  می توان در هزینه های پرداخ�ت به �ش

کت خصویص بلکه برای تاسیس همه انواع  فرد می تواند نه تنها برای تاسیس �ش  •
کت  کت ها، از سوی اداره کاریا�ب کمک موسوم به »حمایت راه اندازی �ش �ش

متعلق به خود« Starta eget-stöd دریافت کند. اما در نظر داشته باشید 

کت مزبور هنوز راه اندازی  که هنگامی برای دریافت این کمک اقدام کنید که �ش

کت متعلق به خود« بایس�ت یک  نشده باشد. برای دریافت کمک »راه اندازی �ش

طرح کسب و کار آماده نموده باشید. این امر بایس�ت از سوی اداره کار تایید شود.
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 چند مثال در مورد اینکه چگونه در هنگام 

کت می توانید فکر کنید  انتخاب فرم �ش

ا فرو�ش راه می اندازید ز شما یک پی�ت

کت سهامی اداره شود، زیرا ریسک های  در اینجا عاقالنه است که موسسه بصورت �ش

آشکاری برای اداره آن وجود دارد ـ بعنوان نمونه ممکن است فرد یک قرارداد کرایه 

کت خوب پیش نرود، نتوان  طوال�ن مدت امضاء نموده باشد که اگر اوضاع مایل �ش

ون آمد. و یا اینکه فرد چندین دستگاه گران قیمت با پول ها�ی که وام  از آن قرارداد ب�ی

گرفته خریداری نموده باشد. 

ک�ت راه اندازی کنید  شما می خواهید بعنوان طراح وب �ش

کت ها نه نیاز به دستگاه های گران قیمت دارند )یک کامپیوتر   از آنجا�ی که اینگونه �ش

ن نیازی به انبار هم ندارند ـ پس می توان  کا�ن است( و نه یک محل کار گرانبها، و همچن�ی

 
گ

کت خصویص انجام داد، بدون آنکه فرد ریسک بزر� این گونه فعالیت ها را در یک �ش

متحمل شود. 

شما یک سالن بدنسازی افتتاح می کنید که تنها برای بانوان است.

اگر می خواهید سالن بدنسازی جدیدی افتتاح کنید که ویژه بانوان مهاجر باشد امکانات 

باال�ی وجود دارد که بتوانید برای آن تقاضای کمک دول�ت برای این پروژه نمایید، بعنوان 

نمونه از بنیاد خدمات اجتماعی اتحادیه اروپا Eus socialfond، بنیادهای اسپاربانک 

Sprbanksfonder و یا هیئت مدیره سازمان خدمات اجتماعی. در اینصورت به�ت 

 است سالن بدنسازی را در فرم یک انجمن اداره نموده و به این فکر کنید که شما�ی 

که آنجا را اداره می کنید از سوی انجمن استخدام شوید. درخواست کمک برای پیش 

کت خصویص آسان تر است.  بردن یک پروژه از سوی یک انجمن نسبت به �ش

شما یک فروشگاه فروش اجناس دست دوم باهم باز می کنید

 اگر چند نفر هستید که یک فروشگاه اجناس دست دوم را باهم افتتاح می کنید، 

 کنید، عاقالنه است که 
گ

 و هدف اصیل شما آن است که از این طریق گذران زند�

 آنجا را بعنوان یک انجمن اقتصادی راه اندازی کنید. اگر هدف از افتتاح این 

 فروشگاه اجناس دست دوم اهدای پول به آفریقا می باشد، بنظر می آید که اهداف 

انتفاعی فرم  انتفاعی است و در اینصورت یک انجمن غ�ی این موسسه بیش�ت غ�ی

طبیعی مناسب می باشد.
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فهرست لغات
کت راه اندازی شده و به نام فرد/افرادی  کت به معنای آن است که �ش کت ـ ثبت �ش  ثبت �ش

ثبت شده که حقیقتاً اداره کنندگان آن می باشند. آسان ترین راه این کار با استفاده از کمک 

verksamt.se می باشد.

 تکمیل مدارک ـ تسلیم نمودن ک�ی مدارک یا آنچه درخواست شده تا بتوان به یک نتیجه 

آماده رسید.

�مایه ـ پول یا منابع دیگر. 

ات ـ مرمت کردن، بازگرداندن یک دستگاه به حال�ت که دوباره کار کند. تعم�ی

ک�ت که می توان آن را قرض گرفت، بدون آنکه فرد خودش از لحاظ  کت خود اشتغالیـ ـ �ش �ش

ک�ت باشد حقو�ت صاحب �ش

کت صحبت می شود، در   مسئولیت شخیص ـ هنگامی که از مسئولیت شخ� در ارتباط با �ش

کت در زمان انحالل آن است.  بیش�ت مواقع منظور یک مسئولیت شخ� در برابر بدهکاری های �ش

کت به معنای آن است که  ک در ارتباط با یک �ش ک ـ اصطالح مسئولیت مش�ت  مسئولیت مش�ت

براساس مدل »یکنفر برای همه و همه برای یکنفر« مسئولیت تقسیم می شود. همه صاحبان 

 داشته باشند که هنگامی که بدهکاری یا مشکیل پیش 
گ

کت و یا اعضای هیئت مدیره باید آماد� �ش

ط  ند. همه افراد مسئول بطور فردی مشمول �ش می آید بطور کامل بار مسئولیت را بر دوش بگ�ی

پرداخت دیون می باشند. 

آزادی عضویت ـ منظور از آزادی عضویت آن است که همگان حق دارند در موسسه عضو شوند. 

غم آزادی عضویت در موسسات در بیش�ت  این امر در انجمن های اقتصادی معمول است. عل�ی

ن شده است، بعنوان نمونه همه کسا�ن که بیش  وطی تعی�ی  اوقات به روش های مختلف برای آن �ش

از دو سال در آن کار کرده اند حق داشته باشند عضو شوند.

کت سهامی با محدودیت در تقسیم سود معموالً برای اهداف  کت سهامی اس.و.ب. ـ �ش �ش

د. انتفاعی مورد استفاده قرار می گ�ی غ�ی

کت می باشد. کت، مجموعه مقررات �ش کت ـ اساسنامه �ش اساسنامه �ش

کت  ن آنکه چقدر سود می تواند از یک �ش محدودیت در تقسیم سود ـ ضابطه ای برای تعی�ی

ون کشیده شود. ب�ی

سود مازاد �مایه گذاری مجدد می شود ـ هنگامی که برای تقویت مایل یک موسسه، سود آن 

ون کشیده نمی شود. ب�ی

ک�ت دیگر قرار دارد. ک�ت که بطور کامل در مالکیت �ش کت تابعه ـ �ش �ش

کم توا�ن ـ معلولیت، هنگامی که عملکرد جسمی یا ذه�ن فرد کاهش یافته است

استخدام با استفاده از کمک هزینه حقوقـ  اگر بدلیل کم توا�ن دچار کاهش توانا�ی کاری هستید، 

کارفرما می تواند در صورت استخدام شما یک کمک هزینه حقوق دریافت کند.

ن می باشد.  نده آموزش ن�ی  کارآموزی آموز�ش ـ یک مکان کارآموزی که همزمان دربرگ�ی

http://verksamt.se
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کت خودرو باز کرد نوزاد �ش

ند. در  مکان آموزش پیشه به شاگرد ـ مکا�ن که در آن شاگردان می توانند یک پیشه را یاد بگ�ی

گذشته این امر رایج بود که افراد دانست�ن های کاری را بعنوان شاگرد و نه از طریق یک دوره 

، یاد می گرفتند. آموزیسش

کت های سهامی. ی در انجمن ها و �ش مجمع عمومی ـ باالترین جلسه برای تصمیم گ�ی

کت ها در امور حسابریس، مایل و حسابداری کمک می کند. ک�ت که به دیگر �ش کت حسابر� ـ �ش �ش

کت می شود.  فروش سالیانه ـ ارزش پول ها�ی که در طول یک سال وارد یک �ش

تراز مایل ساالنه ـ پایا�ن بر یک روند حسابداری در جریان در یک سال مایل. 

کت طی مد�ت طوال�ن ن یک مالک برای �ش استمرار مالکیت ـ داش�ت

کت وظیفه حسابداری دارند و این امر بمعنای ان است که: وظیفه حسابداری ـ دارندگان �ش

ثبت همه وقایع مربوط به کسب و کار بصورت مرتب و روزانه بگونه ای که بتوان نتیجه را در   •

ترتیب ثبت )دفاتر حسابداری پایه( و در ترتیب قاعده مند )دفاتر حسابداری اصیل( به مراجع 

مربوطه ارائه نمود. 

انجام اقدامات الزم برای آنکه برای هرکدام از وقایع کاری ثبت شده، مدارک الزم مانند   •

فاکتور یا مانند آن موجود باشد. 

کت در وضعی�ت مرتب و منظم و در مکا�ن امن  بایگا�ن کردن اطالعات مربوط به محاسبات �ش  •

در داخل کشور برای حداقل ۷ سال. این موضوع را مد نظر قرار دهید که اطالعات موجود 

بر روی دیسک ها، یس دی و هارد دیسک ها هم می توانند جزو اطالعات محاسبا�ت باشند.

تنظیم کردن ترازمایل ساالنه یا حسابریس ساالنه  •
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 »بهداشت را مد 

 نظر قرار دهید. 

 ما با غذا کار 

می کنیم«.
عبدالجبار عیل 
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 عیل با دست های کار آزموده خود نخودهای پخته را باهم مخلوط کرده، فالفل ها 

 
گ

 را به شکل گوی های زیبا درآورده، آنها را �خ کرده و با کاهو، پیاز و گوجه فرنیک

 در الی نان می پیچید. او به مدت هفت سال فالفل فرویسش سیار )واگن فالفل( خود 

ن موسسه ای چگونه کار می کند.  را اداره کرده است. او دقیقاً می داند یک چن�ی

وع کرد یک واگن کامالً خایل را خریداری کرد. او خودش  عیل عبدالجبار زما�ن که �ش

وع کرد به نگاه کردن  ن او �ش ن و آماده کردن آن را انجام داد. برای ایده گرف�ت کار تجه�ی

به تصویرها�ی از واگن های دیگری که ساخته و داخل آنها آماده شده بود. بسیاری از 

ات را او در سایت خرید و فروش»بلوکت« Blocket پیدا کرد.  ن تجه�ی

ن شده از سوی  وط تعی�ی هدف آن بود که واگن مزبور را بگونه ای آماده کند که �ش

اداره بهداشت مواد غذا�ی در مورد بهداشت خوب رعایت شود. گوشت باید از 

یجات را در یخچال  ن یجات جدا نگهداری شود. عیل گوشت را در یک فریزر و س�ب ن س�ب

 نگهداری می کند. کارتن های خایل و زباله هرگز نباید در نزدییک غذا باشند. عیل آنها 

ون از واگن قرار می دهد.  را ب�ی

کردن واگن باید آسان باشد، ترجیحاً  ن ن دستها وجود داشته باشد و تم�ی باید امکان شس�ت

ه باید صاف باشد.  های کار، دیوارها و غ�ی ن سطوح م�ی

ها و بقیه سطوح را پارچه خشک می کنم.  ن - من هر روز کف را با برس می شویم و م�ی

ن و زیبا باشد.  ن باید تم�ی زما�ن که انسان با غذا کار می کند همه چ�ی

مطابق قانون بایس�ت برای ک� که کار می کند توالت هم وجود داشته باشد. عیل از 

توالت های دانشگاه استفاده می کند. آنها کامالً در نزدییک او هستند. 

او در یک دوره آموزیسش که کمون ترتیب داده بود در مورد بهداشت مواد غذا�ی 

اطالعات الزم را کسب نمود. فرد باید کامالً در این مورد آگاهی داشته باشد زیرا 

 وجود دارد که این شایعه همه 
گ

اگر ک� پس از خوردن غذا بیمار شد، ریسک بزر�

ن باید به کمون، زما�ن که به  جا بپیچد و در آنصورت باید کار را تعطیل کرد. همچن�ی

بازدیدهای �زده می آیند، نشان داد که همه کارها با دقت و درس�ت انجام می شود. 

آنها هرسال اینکار را انجام می دهند. 

علی یک فروشگاه سیار فالفل دارد
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یک مسئله مهم پیداکردن جای مناسب است، یک مکان خوب برای پارک کردن 

واگن غذا. از آنجا�ی که واگن غذا از برق ۱۶ یا ۳۲ آم�پ استفاده می کند باید در 

ن دلیل این واگن ها  خیابان یک جعبه برق مخصوص به خود داشته باشد. بهم�ی

آنطور که شاید انسان بخواهد هم سیار نیستند. ک� که مایل است یک واگن 

خانه ای خریداری کند که با گاز مایع  ن ات آش�پ ن  ساده سیار داشته باشد، باید تجه�ی

 کار کند. اما برای بیش�ت واگن های غذا جعبه برق است که اهمیت دارد و به 

ن دلیل باید جای ثاب�ت داشته باشند.  هم�ی

وع کرده بود و تالش زیادی کرد تا   عیل در ابتدا در یک جای تقریبا نامناسب �ش

ی پیدا کند. �انجام او موفق شد. اکنون واگن او جنب ایستگاه اتوبوس،  جای به�ت

ون از در ورودی اصیل دانشگاه لینه قرار دارد. روزانه هزاران دانشجو از این  ب�ی

محل عبور می کنند. 

 برای پیدا کردن یک مکان مناسب فرد باید همزمان در چند سطح تالش کند، 

 از یکطرف با کمون تماس گرفته و ببیند آنها چه مکان ها�ی را پیشنهاد می کنند 

د تا از آنها درباره پارک  ن ساختمان های شخ� تماس بگ�ی و از طرف دیگر با مالک�ی

د. در مورد عیل او نیازمند به دریافت  ن های متعلق به آنها اجازه بگ�ی کردن در زم�ی

ن جا در کنار دانشگاه بود. یک سیاستمدار   کمک از سوی سیاستمداران برای گرف�ت

کت مستغالت کمون، که مالک ساختمان های اطراف دانشگاه بود، توضیح  برای �ش

ن کنند، پس باید برای  داد که اگر ما می خواهیم افراد بتوانند معاش خود را تام�ی

واگن های غذا هم جا داشته باشیم. »اگر به واگن های غدا بگوییم نه، باید قبول 

 کنند.«
گ

کنیم که پیمانکاران ماهر مجبور شوند با پول سوسیال زند�

�انجام آنها تسلیم شدند و عیل مجوز پارک کردن واگن خود در محدوده دانشگاه 

را بدست آورد.

او غذا را در حالیکه لباس کار های زیبای مشیک پوشیده �و می کند، همیشه در برابر 

و است و رفتار دوستانه ای دارد، هربار می خواهد برای یک ساندویچ  یان خو�ش مش�ت

ن  یان می بینند که همه چ�ی ش را می پوشد. مش�ت ن کاهو بیاورد دستکش های پالستییک تم�ی

ن و زیباست. این امور به همان اندازه طعم خوب غذا اهمیت دارد.  در اطراف او تم�ی

نگرا�ن عیل در حال حا�ن از این است که کمون به دو واگن دیگر هم در محدوده 

دانشگاه مجوز �و فالفل داده است. این ریسک وجود دارد که آنها در رقابت با هم، 

یکدیگر را به نابودی بکشانند.

 ـ عیل معتقد است: در واقع مشکیل نیست که چند واگن در یکجا قرار داشته باشند، 

اما هرکدام باید غذاهای مختلفی بفروشند. ما در حال حا�ن اینکار را نمی کنیم و این 

من را نگران می کند.
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وع به همکاری   عیل یک واگن دیگر هم خریده است و در این فکر است که �ش

دازند،   با هم�ش کند، به این شکل که آنها از دو واگن مختلف به فروش غذا ب�پ

کت را با کمک اعضاء   شاید با منوی غذا�ی متفاوت. اغلب اگر افراد بتوانند �ش

خانواده خود بچرخانند، سوددهی به�ت می شود. اگر فرد کارکنا�ن استخدام کند 

ن توانا�ی پرداخت حقوق برای اضافه کاری ها و فوق العاده حقوق برای ساعات  داش�ت

کار نامساعد، دشوار می شود. 

 عیل همیشه در محدوده دانشگاه شب های جمعه  و شنبه کار می کند زیرا بسیاری 

از دانشجویان در این شب ها به مهما�ن می روند و نیمه های شب گرسنه بطرف خانه 

 برمی گردند. متاسفانه فروش او در تابستان ها و ایام کریسمس که دانشجوها در 

اینجا نیستند، زیاد نیست.

 ـ زما�ن که فرد در حال انتخاب مکان قراردادن واگن می باشد باید به این موضوع 

 هم فکر کند. اینجا در محدوده دانشگاه من تنها هشت ماه در سال می توانم 

غذا بفروشم. 

کارکردن در یک فالفل فرویسش سیار سخت است، زمستان ها وق�ت دریچه باز می شود 

ن آب هم دشوار است. �د است، و حمل ظرف های سنگ�ی

ی بزرگ�ت است.  ن  اما با این همه عیل خوشحال است. برای او واگن های غذا آغاز چ�ی

n .ن حاال واگن شماره دو خریداری شده است از هم�ی

 »جا برای واگن های 

غذای زیادی وجود دارد. 

اما همه ما منی توانیم 

یک نوع غذا بفروشیم.«
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  هرن ساخنت و آماده سازی یک اغذیه فروشی سیار 

)واگن غذای شخصی یا اغذیه فروشی سیار با موتورگازی(
ن   در زمینه مواد غذا�ی این مقررات اتحادیه اروپاست که معت�ب می باشد. به هم�ی

دلیل ک� که یک خودروی سبک جالب با موتور گازی mopedbil در آلمان می بیند، 

ن باشد که آنها همان مقررات را دنبال می کنند که ما در اینجا داریم.  می تواند مطم�ئ

به این معنا که این ایده می تواند در اینجا هم انجام پذیر باشد. 

 اما ک� که خودش می خواهد واگن غذا یا خودرو سبک موتور گازی فروش غذا، 

ها فکر کند. زما�ن که فضا تا این حد محدود است،  ن را آماده کند، باید به بسیاری چ�ی

ن آن آسان  ی که می توان گفت این است که طراحی فضای درو�ن و تجه�ی ن حداقل چ�ی

ل شخ�  نیست. این کار دشوار است اما غ�ی ممکن نیست. بایس�ت بتوان یک برنامه کن�ت

ن است: ن یا تجه�ی را انجام داد. موارد زیر از اسایس ترین مسائل در هنگام ساخ�ت

یس و نظافت همه  کردن فضاها باید ساده باشد. فرد باید قادر به دس�ت ن تم�ی  •

ات باید از جنس مناس�ب باشند.  ن های کار و تجه�ی ن فضاها باشد. مکان ها، م�ی

 قابل 
گ

معموالً گفته می شود که باید سطوح بدون فاصله، صاف و به ساد�

کردن باشند.  ن تم�ی

ن کنید. ات خود را همانجا تم�ی ن شما بایس�ت بتوانید تجه�ی  •

فضا باید به گونه ای طراحی شود که از »برخورد جریان های متقاطع«   •

ن است نباید در تماس با آنچه  ی شود. به این معنا که آنچه تم�ی  جلوگ�ی

د. کثیف است قرار گ�ی

باید فضاهای نگهداری کا�ن برای مواد غذا�ی و وسائل، موجود باشد و   • 

این امر در تناسب با حجم و نوع موادغذا�ی که باید نگهداری شوند باشد، 

یخچال برای مواد یخچایل، فریزر برای مواد منجمد و انبار خشک برای 

ن نشده« مانند  نگهداری مواد خشک. بعنوان نمونه باید »مواد غذا�ی تم�ی

یجات،  ن ، هویج( و س�ب گیاها�ن که ریشه شان خورد�ن است )مانند سیب زمی�ن

جدا از دیگر مواد غذا�ی فله نگهداری شوند. 

مواد خام و مواد غذا�ی پخته شده باید جداگانه نگهداری شوند.  •

 
گ

ش آلود� لوازم نظافت نیاز به فضای مخصوص خود دارند تا از گس�ت  •

ی شود. جلوگ�ی

زباله ها و کارتن ها و بسته بندی ها هم نیاز به فضای ویژه خود دارند.  •

شما بایس�ت طرحی برای حفاظت در برابر حیوانات موذی داشته باشید.  •
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ن می تواند از یک  یس داشته باشید اما آب تم�ی ن دس�ت شما بایس�ت به آب تم�ی  •

محفظه آب بیاید.

شما بایس�ت یا در واگن توالت داشته باشید و یا واگن در مکا�ن قرار گرفته   • 

یس به یک توالت وجود داشته باشد. باشد که دس�ت

، صابون و حوله کاغذی باید وجود  ن امکان شستشوی دست با آب تم�ی  • 

داشته باشد. 

 چگونه می توان یک مکان مناسب برای استقرار اغذیه 

فروشی سیار فراهم منود 
مکان استقرار اهمیت بسیاری دارد، اگر قرار است اوضاع فروش برای یک کیوسک 

ین مکان  فروش سوسیس یا فالفل فرویسش سیار خوب پیش برود. چه باید بکنید تا به�ت

موجود در شهر را بدست بیاورید؟

سید آیا آنها مکان های خایص برای  اول به کمون مراجعه نموده و از بخش ترافیک ب�پ

استقرار واگن های فروش اغذیه در نظر گرفته  و یا آماده نموده اند. اگر آنها اینکار را 

انجام نداده اند، در شهر گردیسش نموده و بر روی یک نقشه مکان ها�ی که مایلید واگن 

 خود را در آنجا مستقر کنید را عالمت بزنید. سپس دوباره به کمون مراجعه نموده 

و از آنها بخواهید نام و نشا�ن مالکان مکان ها�ی که در نظر گرفته اید را به شما بدهند. 

این کمک از سوی کمون رایگان است. در بیش�ت مواقع آنها یک نقشه کامپیوتری دارند 

که فرد می تواند بر روی صفحه کامپیوتر مکا�ن را نشان دار نموده و �یع و ساده مالک 

ن دول�ت مستقر کنید، این  ن را یافت. شما مجبور نیستید واگن خود را بر روی زم�ی زم�ی

ن های با مالک خصویص هم می توان انجام داد. اما بایس�ت از مالک  کار را بر روی زم�ی

ن مجوز گرفت. اگر از یک مکان عمومی استفاده می کنید، بایس�ت هم از کمون،   زم�ی

ید. بله، و همه کسا�ن که اغذیه می فروشند بایس�ت قبل   و هم از پلیس مجوز بگ�ی

وع به کار پیدا کنند، خود را در بخش حفاظت ازمحیط زیست   از آنکه اجازه �ش

و تندرس�ت کمون ثبت کنند. 
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ی ها و بیماری هاست  ی از رشد باک�ت بهداشت مواد غذا�ی ـ بهداشت مواد غذا�ی عبارت از جلوگ�ی

هنگامی که فرد با مواد غذا�ی �وکار دارد.

دستمزد اضافه کاری ـ هنگامی که فرد استخدام شده بعداز ساعات کاری عادی و مورد توافق 

کار کند، حق دریافت دستمزد باالتری دارد که به آن دستمزد اضافه کاری گفته میشود.

محل نگهداری ـ انبار.

مواد خام ـ موادی که باید بر روی آنها کار شده و بهسازی شوند.

تهیه مواد غذا�ی ـ غذای آماده شده و پخته.

جداگانه ـ بصورت جدا از هم، جدا، بدون آنکه در کنار هم باشند. 

جدا ـ مستقل، خود ایستا.

 ها ـ آنچه باعث کثیفی می شود.
گ

آلود�

 پوشش ـ بسته بندی، جلد.

حیوانات موذی ـ حیوانا�ت که موجب آسیب می شوند، بعنوان نمونه موش ها و ساس.
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 »هر روز باید 

 به اصطالح بطور 

۱۰۰ درصد از خود مایه 

بگذارید. شام منی توانید نزد 

 مشرتی بگونه ای که انگار 

 از روش انجام کار 

 مطمنئ نیستید، 

بایستید.« 
دارا�ب محسن 
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جا افتادن در بازارکار بعنوان استادکار در یک کشور جدید، کار واقعا آسا�ن نیست، 

اما امکان پذیر است. استادکار لوله کش، محسن دارا�ب از ایران امروز در سوئد بعنوان 

کت خودش را دارد. مس�ی طوال�ن بود، اما حاال کسب و کار  لوله کش کار می کند و �ش

خوب پیش می رود. 

با وجود آنکه او سال ها در ایران بعنوان لوله کش کار کرده بود، به او گفته شد که 

د تا بتواند در سوئد با تاسیسات   باید از یک دوره آموزیسش در سوئد گواهینامه بگ�ی

ن دلیل محسن به مدت دوسال در یونشوپینگ یک   و لوله ک�ش کار کند. به هم�ی

 می کردند. 
گ

 دوره آموزیسش سوئدی لوله ک�ش را گذراند. خانواده او در وکشو زند�

 این دوسال، که همزمان با دورا�ن بود که فرزندان خانواده کوچک بودند، با هرج 

و مرج گذشت. این امر هزینه باال�ی هم بدلیل پرداخت هزینه های دو مسکن باهم، 

در �پ داشت. 

 کردم تا یک برگ کاغذ بدست بیاورم. 
گ

 ـ من تقریباً دوسال در یونشوپینگ زند�

من از آنجا�ی که در ایران کار کرده بودم جوشکاری، لحیم کاری، همه کارها را بلد بودم. 

اما به من گفتند که برای کارکردن باید یک برگه کاغذ داشته باشم. بعداز گذراندن این 

دوره هیچ کس از من این برگه را نخواست.

محسن آرزو می کند که ایکاش امکا�ن برای ارزشیا�ب وجود داشت تا انسان ها مجبور 

ی بگذرانند که از قبل می دانند.  ن نشوند یک دوره  آموزیسش در مورد چ�ی

وع به  کت که تاسیسات حمام را نصب می کرد �ش پس از آن محسن نزد یک �ش

کار کرد و بعداً در یک عمده فرویسش لوله و اتصاالت. او همیشه ایده راه اندازی 

کت عمده  ، هنگامی که او از طرف �ش کت خودش را در � داشت. بعداز مد�ت �ش

کت خودش  یان می رفت، اطالع می داد که می خواهد �ش  فرویسش لوله به خانه مش�ت

ن آنها توزیع می کرد.  را راه اندازی کند و برگه ها�ی را همراه با شماره تلفن خودش ب�ی

کت عمده فرویسش لوله، نوبت آن رسید که کار را بطور  یکسال بعداز اشتغال نزد �ش

ی شد.  وع کند. سه سال دشوار از آن تاریخ س�پ جدی �ش

محسن یک رشکت لوله کشی شخصی دارد
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یان متعلق به خود، نیازمند زمان بود. خوشبختانه   بدلیل آنکه ایجاد شبکه ای از مش�ت

کت خود برای آنها  او توانست به همکاری خود با عمده فرویسش لوله ادامه داده و با �ش

کار انجام دهد. 

کت را مستقیماً بتوانید افتتاح کنید تقریباً امکان پذیر نیست. شما باید   ـ این که یک �ش

وع کرده و یا بهرحال به فرد دیگری متصل باشید و برای  با کار کردن نزد فرد دیگری �ش

ایجاد یک شبکه ارتباطی کمک دریافت کنید.

کت خود   می کند: نام خو�ب برای �ش
گ

محسن براساس منطقه مسکو�ن که در آن زند�

 .)Teleborgs VVS( ،انتخاب کرد: ِتِله بوریز و.و.اس

ـ من برگه ها�ی را چاپ کردم. خانواده من برگه های تبلیغی را در �ا� ِتِله بوری 

توزیع کردند. برگه های تبلیغا�ت زیبا. 

کت، محسن یک کیوسک فروش اغذیه ساخته بود که   مد�ت قبل از راه اندازی �ش

 قرار بود هم�ش در آن کار کند. زما�ن که کار لوله ک�ش کم بود، او به هم�ش 

در کیوسک فروش اغذیه کمک می کرد. 

کت لوله ک�ش کار می کردم، به خانه می آمدم، دوش  ـ بع�ن مواقع از ۷ تا ۱۷ در �ش

می گرفتم و بعد در کیوسک فروش اغذیه از ۱۸ تا ۲۲ و بع�ن مواقع در تعطیالت 

از ۲۳ تا ۴ صبح کار می کردم. وق�ت جوان بودم توانا�ی خییل زیادی در انجام کارها 

داشتم، واقعا نمی دانم چگونه کارها پیش می رفت. اما ما به آن افتخار می کردیم، 

کت خود را داشت و ح�ت اگر هم سخت  هم من و هم هم�م. هرکدام از ما �ش

ن می کردیم. استادکارهای سوئدی شاید بتوانند این ریسک   بود، معاش خود را تام�ی

را بکنند که کمی دیر � یک قرار کاری بروند، اما محسن احساس کرد که تنها شانس 

ن کیفیت در همه زمینه ها است.  ن در بازارکار، داش�ت او برای جا گرف�ت

ـ اگر قرار ما ساعت ۸ بود، من واقعاً � همان ساعت آنجا بودم و نه ۸ و ده دقیقه. 

ن می کردم.  من همیشه کاری عایل تحویل می دادم و پس از پایان کار بدقت محل را تم�ی

و اگر ک� شب هنگام یا در تعطییل ها زنگ می زد و مشکیل داشت، او برای کمک 

 می کرد. 
گ

اعالم آماد�

یان زنگ می زنند مهربان و گشاده رو باشد. ح�ت اگر  ـ فرد باید همیشه وق�ت مش�ت

آنها ساعت ۳ صبح هم زنگ بزنند، فر�ت نمی کند. اگر بانوی سالخورده ای شنبه شب 

ن گونه است. یکبار از  زنگ بزند، من باید به کمک او بروم. هنوز هم وضعیت بهم�ی

ی که   کردم تا به یک مش�ت
گ

گ، مسافت ۲۲۰ کیلوم�ت رانند� یک جشن تولد در گوتن�ب

ی  ارزش طال دارد، همه آنها به یک  یک لوله دارای نش�ت داشت کمک کنم. هر مش�ت

اندازه ارزشمندند. کارهای کوچک هم به اندازه کارهای بزرگ اهمیت دارند. 
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استقرار در بازارکار ـ شناخته شدن در بازارکار.

Validering ـ تایید کردنـ ارزشیا�ب و تایید دانش یک فرد.

کت دارد. یا�ن که یک �ش یان ـ مجموعه گروهی مش�ت حلقه مش�ت

ک�ت که مسئولیت اصیل برای انجام یک کار بزرگ را که در آن   پیمان کار عمومی ـ �ش

کت های دیگری هم مشارکت دارند، برعهده دارد، بعنوان نمونه ساخت یک خانه. �ش

. ن  سندیکای یک شاخه کاری ـ اتحادیه ای برای یک شاخه کاری مع�ی

 توصیه های کاری برای یک شاخه کاری ـ توافقات بدست آمده در زمینه نحوه انجام کار 

. ن در یک شاخه کاری مع�ی

 خسارت ـ مسئولیت پرداخت غرامت اگر کاری اشتباه پیش برود و یا از مفاد توافق شده 

د. در یک قرارداد تخلفی صورت گ�ی

 ایراد در ساخت ـ هنگامی که بعنوان نمونه در ساخت یک خانه، آنچه ساخته شده آنگونه 

که می بایست کار نکند. 

ن طرز فکری داشته باشد. به این دلیل که اگر کار خو�ب ارائه  فرد باید تقریباً یک چن�ی

ن را از دست خواهید داد. هر روز باید به  ندهید و کامالً قابل اعتماد نباشید، همه چ�ی

ی نشان دهید  ن نباید پیش مش�ت اصطالح بطور ۱۰۰ درصد از خود مایه بگذارید. همچن�ی

ن هستید. فرد باید هر بار به �وقت کاری می رود،  که از طریق انجام کاری نامطم�ئ

آگاهی های الزم را بطور کامل داشته باشد. 

کت را داشته است. امروزه او از یک درآمد امن  او اکنون ۱۸ سال است که این �ش

ن در ده سال اخ�ی  یان دائمی بسیاری دارد. همچن�ی و باثبات برخوردار بوده و مش�ت

 محسن پیمانکار عمومی برای بازسازی �ویس های حمام و دستشو�ی بوده است. 

 او تمام کار را با استفاده از استادکاران نجار، برق کار و کایسش کار سازماندهی می کند. 

 و هم� محسن مدت های مدیدی است که کار در کیوسک اغذیه را رها کرده است. 

او اکنون بعنوان بهیار در مراکز درما�ن به کار اشتغال دارد. 

n .خو�ب در سوئد داریم. اما مجبور بودیم به سخ�ت تالش کنیم 
گ

ـ ما زند�

 »بعضی مواقع از ۷ تا 

 ۱۷ در رشکت لوله کشی 

کار می کردم، به خانه می 

 آمدم، دوش می گرفتم 

و بعد در کیوسک فروش 

اغذیه از ۱۸ تا ۲۲ کار 

می کردم. 
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 آیا برای کارکردن در سوئد بعنوان یک استادکار، 

فرد نیاز به گذراندن یک دوره آموزشی دارد؟ 
نه، در حقیقت اینطور نیست. فرد می تواند بدون مدرک آموزیسش بعنوان نجار یا بنا 

یان  کت تاسیس کند. تنها مشکل این است که شاید مش�ت و یا تقریباً هرکار دیگری �ش

مایل نباشند فردی را به خدمت بگمارند که براساس مقررات سوئد آموزش ندیده 

یان این است که در صور�ت که بعنوان نمونه مشکیل در سیم ک�ش  است. مشکل مش�ت

مجاز کشیده شده و یا در حمام آنها آسیب های نایسش از  برق پیش بیاید که به شکیل غ�ی

آب بوجود بیاید و دلیل آن این باشد که کار براساس آخرین توصیه های این رشته شغیل 

 ، انجام نپذیرفته باشد، بیمه این صدمات را پوشش نخواهد داد. در مورد کارهای ف�ن

معموالً این سندیکاهای رشته های شغیل مختلف هستند که وظیفه صدور مجوز و 

 حرفه ای را برعهده دارند. 
گ

گواهی شایستیک

ون از خانه، تراس، گاراژ، پلکان یا دیگر  اگر کار مربوط به ساخت یک ساختمان در ب�ی

موارد مشابه باشد، نیازی به یک مدرک رسمی آموزیسش نیست. اما اگر فرد ایرادی 

ی از آن بابت صدمه ببیند، ممکن است موظف به پرداخت  در بنا ایجاد کند که مش�ت

کت، اهمیت دارد. ن یک بیمه خوب برای �ش ن رو داش�ت خسارت شود. از هم�ی

ایط سوئد ندارد،  اگر فرد یک استادکار ماهر است که مدرک آموزیسش مناسب با �ش

می تواند شخصاً مبادرت به رعایت موازین کاری شاخه کاری مربوطه به خود در 

ن دلیل همه  ند و بهم�ی زمینه های مختلف نماید. این موازین کاری دائماً در حال تغی�ی

وی از آنها می باشند. در حقیقت اینکه فرد در سوئد آموزش  موظف به مطالعه و پ�ی

دیده و یا در کشوری دیگر اهمی�ت ندارد. همه باید دستورالعمل ها و مطالب مربوط 

ل بر ساخت و  به شاخه کاری مربوط به خود را بیاموزند. بعنوان نمونه موسسه کن�ت

 ،GVK ،)ه کت های ساخت کف )کف حمام و غ�ی تعم�ی فضاهای مرطوب توسط �ش

موازین کاری ویژه ای برای ساخت �ویس های حمام  و دستشو�ی دارد. در مورد 

وط مربوط به معیارهای  �ویس های حمام و دستشو�ی بطور ویژه ای  رعایت �ش

 حرفه ای این شاخه شغیل الزامی است. هزینه های بازسازی یک حمام و دستشو�ی 

که بدلیل ایراد در ساخت دچار آسیب توسط آب شده، بسیار باال می باشد. 

www.gvk.se :موازین کاری این شاخه کاری را در اینجا مطالعه نمایید

http://www.gvk.se
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 » مردم تصور 

می کنند که تعمیر 

 دوچرخه آسان است. 

اما اینگونه نیست«.
تکیه برهانه 
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ن آالت بود. هنگامی که او به سوئد  ن ماش�ی ه، تکنس�ی برهانه تکیه، در کشور خود، اری�ت

گاه صلیب �خ و سپس  وع به تعم�ی دوچرخه، ابتدا بعنوان کارآموز در تعم�ی آمد �ش

کار در اوقات فراغت خود، نمود. پس از مد�ت او باخ�ب شد که یک مکان  بعنوان تعم�ی

خایل برای اجاره وجود دارد. 

اکنون ۲۰ سال است که »اسموالندز سیِکل« مفهوم جاگرفته ای در وکشو می باشد. 

گاه  ترین تعم�ی ن ا اسپالناِدن« حقیقتاً تم�ی گاه دوچرخه برهانه تکیه در »ِوس�ت تعم�ی

دوچرخه سوئد می باشد. در آنجا اینگونه نیست که وسایل بدون نظم در اطراف 

ریخته شده باشد و همیشه تنها یک تعم�ی دوچرخه در جریان است. فروشگاهی که 

ن  در گذشته محل فروش مبل بود، به زیبا�ی و با ظرافت کاری های چو�ب بسیاری تزی�ی

شده است. 

لش به تعم�ی دوچرخه  ن خانه م�ن ن در اوائل که برهانه تازه به سوئد آمده بود، در آش�پ

خانه برای کار دیگری  ن می پرداخت، تا اینکه هم�ش از او پرسید آیا فکر نمی ک�ن آش�پ

گاهش را به بالکن منتقل کرد و بعداز آن به  در نظر گرفته شده است. پس از آن تعم�ی

. روزها وق�ت که کالس SFI او تمام می شد، به یک دوره آموزیسش مکانییک  ن انبار زیرزم�ی

خودرو از سوی اداره کار می رفت. اما در اوائل دهه ۹۰ میالدی بازارکار روزهای سخ�ت 

ن دلیل از همان آغاز برهانه به فکر راه اندازی کسب وکاری شخ�  را می گذراند و بهم�ی

افتاد. او از آرایشگر خود شنید که یک محل کار خایل، یک فروشگاه فروش مبل کوچک، 

س است. �مایه اولیه ای که برهانه الزم داشت از فروش همه دوچرخه ها�ی  در دس�ت

ن شد. بدین ترتیب او نیازی به دریافت  که خریده و در انبار خانه تعم�ی کرده بود، تام�ی

وام برای راه اندازی کار خود نداشت. او خودش با کمک یک استادکار نجار، محل کار 

مذکور را بازسازی کرد. او در سال اول تقریباً شبانه روز کار می کرد، روزها دوچرخه 

تعم�ی می کرد و شبها محل کارش را نوسازی می کرد. او هیچ گونه حمایت مایل از طرف 

اداره کار دریافت نکرد. 

در تمام این سال ها او موفق شده یک حقوق معمویل از موسسه خود برداشت کند. 

گاه دوچرخه آسان نیست. اما چرخاندن یک تعم�ی

در کارگاه تعمیر دوچرخه ِبرهانه
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 خود 
گ

ـ نه، ثروتمند شدن از این راه ساده نیست. اما فرد از عهده هزینه های زند�

ن فکر می کنند که خود اینکار ساده است، یع�ن تعم�ی دوچرخه  برمی آید. مردم همچن�ی

آسان است. اما اینگونه نیست. تعم�ی ترمزهای تو�پ چرخ عقب یک دوچرخه با هفت 

کار جدید، تقریباً یکسال طول  دنده، تقریبا کار سخ�ت است. آموزش کار به یک تعم�ی

می کشد. و در واقع دوره آموزیسش ویژه ای هم وجود ندارد. 

گاه    کاری ۲۵ ساله خود شاهد بدنیا آمدن و مرگ چندین تعم�ی
گ

برهانه در طول زند�

دوچرخه در وکشو بوده است. 

ـ در روزنامه ها می خوانیم که عالقه به دوچرخه سواری همه جا در حال افزایش است. 

اما من این امر را در واقعیت و در کار خود احساس نمی کنم. در طول ۲۵ سایل که 

من در وکشو کار کرده ام هشت فروشگاه دوچرخه تعطیل شده اند. تعدادی از آنها 

 کشیده شدند. برای بسیاری افراد حتماً این تصور پیش آمده بود که این 
گ

به ورشکستیک

ی که در واقع هست، باشد. ن شاخه کاری باید ساده تر از آن چ�ی

؟ ی بدست می آید: فروش یا تعم�ی از کدام راه درآمد بیش�ت

ین بخش درآمد هستند، در آنجا می توان یک درآمد ساع�ت  ات مهم�ت  ـ تعم�ی

 واقعی دریافت کرد. فروش زین و دوچرخه درآمد چندا�ن ندارد. در این موارد 

رقابت شدیدی وجود دارد. اگر ک� بخواهد دوچرخه نو بفروشد باید به یک 

ه ای تعلق داشته باشد. از چندسال پیش، زما�ن که فروشگاه بزرگ  فروشگاه زنج�ی

 »بیل ِتما« در اینجا باز شد، فروش همه ما در زمینه دوچرخه و قطعات ید� آن 

 کم�ت شده است. فروش بتدریج در حال کاهش است. همانطور که قبالً گفتم، 

کار در این شاخه کاری سخت است. 

گاه دوچرخه همه قطعات ید� قابل تصور   همزمان انتظار می رود که یک تعم�ی

 را داشته باشد: همه انواع الستیک ها در همه ابعاد و این اواخر، همه رنگ ها، 

 . زین همه انواع دوچرخه ها، کاله محافظ �، کیف دوچرخه و وسایل جان�ب

د. ی باید همیشه دوچرخه اش را همانگونه که می خواهد تحویل بگ�ی ـ مش�ت

گاه های دوچرخه را می توان از جها�ت با سالن های آرایش مقایسه کرد. بسیاری  تعم�ی

ن مراجعه می کنند.  کار و آرایشگر مع�ی  خود به یک تعم�ی
گ

از افراد در تمام طول زند�

ن در بازارکار حداقل پنج سال بطول  ن دلیل برهانه معتقد است که جاگرف�ت به هم�ی

می انجامد. یک شباهت دیگر با سالن های آرایش این است که بسیاری افراد تنها برای 

گاه یک مکان اجتماعی است.  گفتگو کردن به اینجا می آیند. تعم�ی
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گاه دوچرخه راه بیاندازد باید به این موضوع هم فکر کند  ک� که می خواهد تعم�ی

ن به تعطیالت درست در وسط تابستان که  که این شغیل وابسته به فصول است. رف�ت

مردم بیش از همیشه دوچرخه سواری می کنند، دشوار است. 

ـ من بیش�ت مواقع مجبور شده ام برخالف میل خودم زمستان ها  به تعطیالت بروم، 

گاه کم�ت از همیشه است. زما�ن که برف زیاد است و کار در تعم�ی

ند؟ گاه را برعهده بگ�ی آیا قرار است فرزندان و نوه های تو بعداز تو کار در تعم�ی

م مشغول تحصیل در دانشگاه است. و خود من هم اگر امکانش   - نه، هرگز! دخ�ت

را داشتم، همینکار را کرده بودم. 

؟ آیا خودت هم دوچرخه سواری می ک�ز

مردها باید با احتیاط اینکار  ـ صد درصد. من دوچرخه سواری را دوست دارم. اما پ�ی

n .را بکنند. دوچرخه مورد عالقه من، یک دوچرخه زنانه قدیمی است

»از چندسال پیش، زمانی 

که فروشگاه بزرگ »بیل ِتا« 

در اینجا باز شد، فروش 

همه ما در زمینه دوچرخه 

و قطعات یدکی آن کمرت 

شده است. این شاخه کاری 

دشواری است«.
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فهرست لغات

وی کار. بازارکار ـ عرضه و تقاضای ن�ی

پول اولیه ـ �مایه راه اندازی.

یان و دیگران. ن مش�ت جاگرفته در بازار کار ـ مشهور، شناخته شده در ب�ی

 فروش کاهش می یابد ـ وضعیت فروش بدتر می شود.

پیدا کردن محل کار
برای شما�ی که بدنبال یک مکان تجاری خایل می گردید، تارنمای خو�ب وجود دارد، 

 www.vakant.nu که در آن تقریباً همه مالکان خصویص و دول�ت ساختمان ها 

در �ا� سوئد، مکان های تجاری خایل خود را آگهی می کنند. 

ن یک آگهی در روزنامه  ن شما می توانید در سایت بلوِکت، و یا از طریق گذاش�ت همچن�ی

محیل خود، بدنبال مکان خایل تجاری بگردید. مورد دوم در بیش�ت مواقع بطور 

قبه ای به خو�ب نتیجه می دهد.  م�ت غ�ی

گزینه دیگر آن است که خودتان براه بیافتید و مکان های تجاری خایل در شهر خود را 

پیدا کنید و سپس به بخش مستغالت کمون رفته و درخواست دریافت نام و شماره 

تلفن مالک ساختمان را بنمایید. 

http://www.vakant.nu
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»بانوان بیشرتی 

با پیشینه خارجی 

 می توانند موسسه ای 

 باز کرده و آن را 

اداره کنند«. 
لفتا عباس  لیال 
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ی با پیشینه خارجی می توانند موسسه ای باز کرده و آن را اداره کنند.  ـ بانوان بیش�ت

این نظر لیال عباس لفتا می باشد. لیال، ماریا و نسیم در مشارکت باهم سالن آرایش 

ایشگری و پوست،  ، پ�ی »گولد ساکسن«، سال�ن کامل برای خدمات آرایش و زیبا�ی

بازکردند. 

ایده باز کردن »گولد ساکسن« در طول سال های متمادی پرورش یافت. هنگامی که لیال، 

که شغلش آرایشگری بود، به سوئد آمد، اداره کاریا�ب عقیده داشت که او باید کار دیگری 

غ�ی از آرایشگری مو انجام دهد. 

ی بود که آنها می گفتند.  ن «، این آنچ�ی  » ـ تو که نمی توا�ن مستقیماً کار آرایشگری ک�ن

من پرسیدم چرا؟ آنها می خواستند که من بعنوان نظافتچی کار کنم. اما من آرایشگرم، 

نه نظافتچی. در عراق من بعنوان آرایشگر کار می کردم. در اداره کاریا�ب آنها فکر 

ن دلیل  نمی کردند که ک� بتواند مستقیماً یک سالن آرایش و زیبا�ی باز کند. به هم�ی

آنها تمام مدت می خواستند که من کار دیگری انجام دهم. 

ایش موی دوستان  وع به پ�ی  اما لیال از همان وق�ت که تازه به سوئد آمده بود �ش

لش کرده بود.  ن خانه م�ن ن و آشنایان در آش�پ

وع کرده باشم.  ایش مو ۳۰ کرون می گرفتم. فقط برای آنکه کاری را �ش ـ من برای هر پ�ی

ی ها هم معتقد بودند که من باید یک سالن شخ� باز کنم. من نمی توانستم  مش�ت

خانه به کار ادامه دهم. ن برای همیشه در آش�پ

 » ن فوِرتاگ  ِسن�ت کتهای »ماِک�ن  لیال برای پیدا کردن مکان تجاری خایل از مرکز مشاوره �ش

کت  کمک گرفت. در آغاز اینکار دشوار بنظر می رسید. اما بعداً ییک از �ایداران �ش

کمو�ن خانه »ِوکشو ِهم« ایده ای را مطرح نمود. »وکشو ِهم« با یک مشکل در یک 

کلبه لباسشو�ی بزرگ روبرو بود، که باید برای کل یک منطقه مسکو�ن مورد استفاده 

قرار می گرفت و کارکنان هیچوقت موفق به برقرای نظم در آن نمی شدند: لباس های 

کهنه، جعبه های خایل پودرهای لباسشو�ی رها شده. به فکر �ایدار ساختمان رسیده 

بود که اگر دیواری در داخل کلبه لباسشو�ی کشیده شده و در اتاق جدیدی که بوجود 

می آید، یک سالن آرایش برپا شود، لیال می تواند از این مکان بطور رایگان استفاده کند 

 ماریا، لیال و نسیم باهم یک 

سالن آرایش راه انداختند
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ن کلبه لباسشو�ی نظارت داشته باشد. این توافق  ن نگاهداش�ت و در ازای آن بر امر تم�ی

عمیل شد. 

کت خود  لیال به مدت سه سال، سالن آرایش داخل کلبه لباسشو�ی را، به کمک یک �ش

ن  کت شخ� نداشت. در ابتدا فواصل ب�ی اشتغایل، اداره کرد. به این معنا که او یک �ش

یان افزایش یافت. بعداز سه  وقت های رزرو شده طوال�ن بود. اما بتدریج تعداد مش�ت

سال، زمان برای باز کردن یک آرایشگاه متعلق به خود بشکل واقعی فرارسیده بود، 

اینبار در شکل یک انجمن اقتصادی و همراه با دو نفر از دوستان، ماریا طالل و نسیم 

ماجد حسن. 

، دشوار است. همزمان که فرد  ـ اداره کردن یک سالن آرایش، آنهم کامالً به تنها�ی

ی ها باید زما�ن که کار نظافت  ی ها�ی دارد باید به تلفن هم جواب بدهد. مش�ت مش�ت

 انجام می شود، منتظر بمانند. و مسائیل از این قبیل. کمک کردن به یکدیگر کارها 

ی را قبول کرد و لزومی به  ی های بیش�ت را آسان می کند. از آن گذشته می توان مش�ت

ی  ایشگر در سالن باشد، وقت های بیش�ت ن نه به آنها نیست. اگر بیش�ت از یک پ�ی گف�ت

برای انتخاب وجود دارد. 

ی ها پیش من می آمدند  ـ وق�ت ما این انجمن اقتصادی را تاسیس کردیم، همه مش�ت

ی نداشتند. اما واقعیت این است که حاال آنها �اغ ماریا را هم  و دیگران هیچ مش�ت

ن سال، در مرخ� مراقبت از  ند. این خییل جالب است. )نسیم در طول اول�ی می گ�ی

فرزندان ب� برده است(. 

اما طبیعتاً افزایش تعداد همکاران بدون درد� هم نیست. بع�ن مواقع آنها عقاید 

متفاو�ت دارند. 

ن خوب پیش رفته است. این نظر ماریا است. همه به موضوعات   ـ تا حاال همه چ�ی

مایل عالقمندند. این امر مهم است.

از ابتدا معلوم نبود که این انجمن حتماً از لیال، ماریا و نسیم تشکیل شود. اما بعدا 

ی عالقمند به اینکار بودند.  اینگونه شد. در اوائل افراد بیش�ت

ـ با گذشت زمان مشخص می شود که با چه کسا�ن راحت تر می شود همکاری کرد. 

انسان باید در اصل با کسا�ن انجمن اقتصادی تشکیل بدهد که از آنها خوشش می آید. 

ن اهمیت دارد؟ برای آنکه ک� در سوئد بتواند بعنوان آرایشگر موفق شود چه چ�ی

 ـ اینکه فرد صحبت کردن با انسان ها را دوست داشته باشد. این امر مهم است. 

انسان باید حرف بزند و حرف بزند تا اینکه همه بدانند او وجود دارد. نیمی از جذابیت 

ن دلیل این موضوع  مراجعه به آرایشگاه این است که انسان بتواند حرف بزند. به هم�ی

اهمیت دارد که انسان زبان بلد باشد. 

»اداره کردن یک سالن 

آرایش، آنهم کامالً به 

تنهایی، دشوار است«. 
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لیال برای کارکردن برای خودش عجله داشت. او »فرصت نکرد« دوره SFI را در مدرسه 

د، خوشحال است.  به اتمام برساند. اما او از آنچه فرصت کرده در این مدت یاد بگ�ی

ها را او خودش یاد گرفته است، بیش از همه در سالن آرایشگاه.  ن بقیه چ�ی

ـ واقعیت این است که ما تمام روز در حال حرف زدن هستیم. سوئدی صحبت 

کت شخ� خییل خوب می شود.  کردن انسان، با باز کردن یک �ش

ی ها می گویند و به آن فکر  و در حقیقت این موضوع مهم است که انسان آنچه مش�ت

می کنند را بفهمد و از همه مهم�ت اینکه با موهایشان چکار می خواهند بکنند. لیال معموالً 

کلمات سخت را می نوشت و وق�ت کار کوتاه کردن مو تمام می شد مع�ن آنها را در گوگل 

جستجو می کرد. 

لیال از همان ابتدای کار با پوشیدن رو�ی کار کرده است. او می خواهد رو�ی داشته 

باشد. و در واقع این امر مشکیل بوجود نمی آورد. 

ی های سوئدی هم یاد گرفته اند که من حجاب دارم. مسئله ای نیست.  ـ مش�ت

و ظرف پنج سال آینده؟

ی داریم.  یان بیش�ت ن مکان کار می کنیم اما مش�ت  ـ در آن زمان هم ما در هم�ی

 شاید در زمینه کوتاه کردن موی بچه ها بیش�ت �مایه گذاری کنیم. و بر روی 

n .کوتاه کردن موی مردها
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یک رشکت خود اشتغالی اینگونه کار می کند
 می کنید، 

گ
اگر با پول ها�ی که از سازمان خدمات اجتماعی دریافت می کنید گذران زند�

کت خود اشتغایل شما هیچ وقت الزم نیست در مورد امرار معاش خود  با کمک یک �ش

کت شخ�  ریسک کنید. در صور�ت که در بسیاری کمون ها همان روزی که فرد یک �ش

ثبت می کند، حق دریافت کمک هزینه اجتماعی را از دست می دهد. 

کت خود اشتغایل مختلف در سوئد وجود دارد، بعنوان نمونه   چندین �ش

Frilansfinans, Bolagskraft, Bolagsbolaget, Uppdragshuset و یا 

.Q-bolaget

کت ها اینگونه است  روش کار این �ش

شاید شما نجار هستید و به شما ماموریت داده می شود که دور باغچه یک ویال 

ک�ت نداشته باشید که بتواند فاکتوری پس از پایان کار ارسال  پرچی�ن بکشید. اگر �ش

کت راه اندازی  کند، انجام کار برای شما دشوار می شود. شاید شما نخواهید یک �ش

کنید زیرا این ریسک وجود دارد که کمک هزینه اجتماعی که از کمون دریافت می کنید 

 یا بیمه بیکاری خود را از دست بدهید. اگر این امر تنها یک کار نجاری باشد و پس 

از انجام آن دوباره باید به بیکاری برگردید، باید مواظب باشید که امنیت بنیادی 

 خود را که به شکل پرداخت کمک هزینه اجتماعی یا بیمه بیکاری می باشد از 
گ

زند�

دست ندهید. 

ن بسازید هم یک مشکل دارند.   مالکان ویال�ی که می خواهند شما برایشان پرچ�ی

ک�ت داشته باشند با کمال میل مایلند که شما را استخدام  آنها هم بدون آنکه خودشان �ش

کنند اما آنها هم احساس می کنند که اینکار پیچیده و دشوار است. آنها می خواهند یک 

فاکتور مستقیم برای کار انجام شده از شما داشته باشند. بدون درد�.

ن امکان پذیر می شود.  کت خود اشتغایل حل مشکل همه طرف�ی با کمک یک �ش

ید، آنها می توانند شما  کت خود اشتغایل تماس بگ�ی وع کار با یک �ش  اگر قبل از �ش

را بیمه کرده و هنگامی که کار تمام شد، صورت حساب را برای خانواده موردنظر 

ارسال نمایند. آنها مالیات و هزینه های اجتماعی شما را پرداخت نموده و برای کاری 

کت های خود اشتغایل معموالً چند  که کرده اید دستمزد شما را پرداخت می کنند. �ش

کت آنها را قرض  درصد از ارزش فروش را برای خود برمی دارند. یع�ن شما �ش

کت خود اشتغایل  ید، و یا به بیان دیگر برای انجام کار نجاری مزبور از سوی �ش می گ�ی

استخدام می شوید. در پایان سال، دقیقاً مانند همه افرادی که در استخدام آن 

ل  کت بوده اند، برای شما اطالعات مربوط به مبلغی که کسب کرده اید جهت کن�ت �ش

ارسال می شود.
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کت خود اشتغایل تقریباً یک امکان جدید در سوئد  برای شما�ی که بیکار هستید، �ش

می باشد، امکا�ن که تنها ده سال است بوجود آمده است. 

کت خود اشتغایل می توانید هزینه های خود برای انجام کار را هم ک� کنید.  با �ش

ن  ن را می ساختید لباس کار و چک�ش خریده اید؟ با نگهداش�ت شاید شما هنگامی که پرچ�ی

 قبض های خرید، این امکان را خواهید داشت که برای این هزینه ها ک� مالیات 

ن مالیات بر ارزش افزوده مربوط  کت خود اشتغایل می تواند همچن�ی انجام دهید. �ش

به خریدها�ی که انجام داده اید و برای کاری که انجام داده اید، را گزارش کند. شما 

الزم نیست در کارهای اداری و حسابداری مهارت داشته باشید، این امور از سوی 

کت خود اشتغایل انجام می پذیرد.  کارکنان �ش

ن   شما از طریق کمک هزینه اجتماعی پرداخ�ت از سوی کمون تام�ی
گ

اگر گذران زند�

کت خود اشتغایل دریافت نموده اید را به کارمند  می شود، بایس�ت حقو�ت را که از �ش

مسئول خود در کمون گزارش دهید. دستمزد شما کامالً به کارها�ی که به انجام 

ن دلیل نمی توانید روی حقو�ت ثابت که هر ماهه دریافت   دارد. بهم�ی
گ

رسانده اید بستیک

ن نمی توانید روی دریافت حداقل حقوق یا مانند آن هم  کنید حساب کنید. همچن�ی

حساب کنید. در مورد حقوق، شما بعنوان یک پیشه ور، کامالً براساس وضعیت 

 می کنید. 
گ

درآمد بدست آمده از کار خود زند�

کت خود اشتغایل ک�  معموالً شما نمی توانید برای خریدهای بزرگ خود نزد �ش

وری است، اینکار   مالیا�ت داشته باشید اما برای هزینه ها�ی که برای انجام کار �ن

ن دلیل شما معموالً امکان خرید وسایل گران قیمت  را می توانید انجام دهید. بهم�ی

کت خود  مانند خودرو یا رایانه و دیگر �مایه گذاری های بزرگ را از طریق �ش

ه و انبارکردن آن ها از  ن معموال اجازه خرید کاالهای ذخ�ی اشتغایل ندارید. همچن�ی

کت  ن با کمک �ش کت خود اشتغایل داده نمی شود. و شما امکان وام گرف�ت طریق �ش

کت خود اشتغایل  خود اشتغایل را ندارید. شما می توانید تا هر زمان بخواهید از �ش

استفاده کنید، اما بیش�ت افراد تنها برای مدت کوتاهی و قبل از آنکه بطور واقعی 

کت خود را تاسیس کنند، از آن استفاده می کنند. شما نمی توانید از کمک هزینه  �ش

کت خود  کت، )Starta eget( برای کار در یک �ش اداره کاریا�ب برای راه اندازی �ش

اشتغایل استفاده کنید. اما هنگامی که مشاهده کردید که کارها خوب پیش می رود، 

می توانید از اداره کاریا�ب برای دریافت این کمک درخواست نموده و بطور واقعی 

کت خود را تاسیس کنید.  �ش
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سالن آرایش شخصی خود را مبلامن و تجهیز کنید
این امکان کامالً وجود دارد که سالن آرایش را در مکا�ن که بدست آورده اید و قبالً برای 

ن و مبلمان کنید. اما این امر اهمیت  منظور دیگری مورد استفاده قرار گرفته، تجه�ی

د. زیرا اداره یک سالن آرایش خطرا�ت  دارد که از همان ابتدا کارها بدرس�ت انجام گ�ی

یان در بر دارد. هم برای شما و هم برای مش�ت

یان بیمار شده، به ویروس  اگر وضعیت بهداشت سالن مناسب نباشد ممکن است مش�ت

دار مبتال شوند. شما با پوست و بدن افراد کار می کنید.  و بیماری های واگ�ی

 وجود دارد که هم خودتان و هم 
گ

عالوه بر این اگر محیط کار بد باشد، خطر بزر�

کارکنان شما آسیب دیده و یا فرسوده شوند. این مشکیل بخو�ب شناخته شده در این 

 می شود. 
گ

رشته کاری است که گردن، شانه ها و مفاصل آرایشگران دچار فرسود�

ن نموده است.  وطی را در مورد سالن های آرایش تعی�ی ن دلیل، جامعه �ش به هم�ی

آرایشگرها برخالف رستوران ها، وظیفه گزارش به کمون در مورد کارهای خود را 

ندارند. اما کمون ها وظیفه نظار�ت مشابهی مانند رستوران ها در مورد سالن های آرایش 

دارند. بخش های حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمون ها، حق انجام بازدیدهای 

ل وضعیت بهداشت سالن های آرایش را دارند. اهایل یک کمون  منتظره جهت کن�ت غ�ی

نباید در هنگام مراجعه به سالن های آرایش بیمار شوند ـ و مسئولیت کمون از اینجا 

نایسش می شود. 

سازمان بهداشت محیط کار هم ممکن است برای بازدید بیاید. اگر وضعیت بهداشت 

و محیط کاری مطابق مقررات نباشد، فردی که سالن آرایش را اداره می کند ممکن 

است با جریمه روبرو شود. 

ن  ین حالت ممکن این است که از همان آغاز، در ساخ�ت با توجه به تمام این دالیل، به�ت

سالن و فکر کردن به امور، روش درس�ت اتخاذ شود. 

ین نکا�ت که سازمان بهداشت محیط  کار و بخش حفاظت از  در اینجا بع�ن از مهم�ت

محیط زیست و بهداشت کمون در هنگام بازدید سالن های آرایش مورد توجه قرار 

می دهند، می آید: 

ایشگر بتوانید بعداز  یک روشو�ی باید وجود داشته باشد، تا شما بعنوان پ�ی  •

ی دست های خود را بشویید.  مالقات با هر مش�ت

کردن وسایل سالن آرایش وجود  ن باید یک سینک ظرفشو�ی جداگانه برای تم�ی  •

داشته باشد. 
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کردن باشد. نباید وسایل و  ن مکا�ن که در آن کار می کنید بایس�ت براح�ت قابل تم�ی  •

ن  ه نگهداش�ت ن اشیاء عجیب و غریب زیادی در محل کار خود داشته باشید که پاک�ی

آنجا را دشوار کند. 

شما باید برای یک صندیل آرایشگاه خوب که ارتفاع و پش�ت آن قابل تنظیم   •

ن فضای کا�ن برای آنکه بتوانید به آسا�ن  باشد، جا داشته باشید. و همچن�ی

در اطراف آن حرکت کنید. توصیه سازمان بهداشت محیط کار این است که 

ن  آرایشگر باید از یک فضای کار کا�ن که برابر با حداقل ۱۱۰ سانتیم�ت فاصله ب�ی

ن صندیل آرایش  صندیل های آرایش با یکدیگر و حداقل ۷۰ سانتیم�ت فاصله ب�ی

تا دیوار می باشد، برخوردار باشد. 

شما باید یک انبار مناسب داشته باشید بگونه ای که بتوان در آن محصوالت   •

ن را بصورت خشک و بدون وجود گردوغبار نگهداری کرد.  یل و تم�ی  اس�ت

ن نیاز به یک انبار ویژه برای لباس های کار و برای لباس های شخ�  شما همچن�ی

خود دارید. 

شما باید یک توالت در محل داشته باشید.   •

، لوازم کار، حوله ها و دیگر وسایل استفاده  فضا/انباری باید برای لوازم مرص�ن  • 

یل و  شده که باید شسته شوند و موارد مشابه داشته باشید. فراورده های اس�ت

ن را باید بصورت خشک و بدون وجود گردوغبار نگهداری کرد. تم�ی

شما باید یک سیستم تهویه هوای خوب و کا�ن در محل کار داشته باشید.   •

 دارد به مساحت محل کار، تعداد افرادی 
گ

 طراحی این سیستم بستیک
گ

چگونیک

ان مواد شیمیا�ی که مورد استفاده قرار  ن که همزمان در آن حضور دارند و م�ی

د. در این مورد باید با سازمان بهداشت محیط کار در جا�ی که در آن  می گ�ی

ید. در بیش�ت سالن های آرایش عالوه بر تهویه عمومی  کار می کنید تماس بگ�ی

سالن، در مکان ها�ی که از مواد شیمیا�ی استفاده می شود هواکش ها�ی انفرادی 

ن نصب می شود. ن�ی

شما نیاز به یک فضای نظافت دارید با سینک شستشوی ویژه و آب �د و گرم،   • 

که بتوان در ارتباط با نظافت، بهداشت را بخو�ب رعایت نمود. 

شما نیاز به یک روشنا�ی مناسب در محل کار دارید. توصیه سازمان بهداشت   •

محیط کار در مورد کار آرایشگری عبارت است از یک روشنا�ی عمومی برابر با 

( و یک روشنا�ی نقطه ای متمرکز  ی روشنا�ی حداقل ۲۰۰ لوکس )واحد اندازه گ�ی

در هنگام کار، برابر ۵۰۰ لوکس. 

شما بعنوان آرایشگر پنج برابر دیگران در معرض خطر ابتال به اگزما هستید.   •

بسیاری از آرایشگران آنچنان به مشکالت شدید اگزمای دست گرفتار می شوند 
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که دیگر نمی توانند در این حرفه با�ت بمانند. محصوال�ت که برای دکلره و بلوند 

کردن، رنگ کردن و صاف کردن مو بکار می روند، حاوی مواد شیمیا�ی خطرناک 

ن دلیل استفاده از دستکش و کرم دست را مد نظر   بسیاری هستند. بهم�ی

قرار دهید.

یک مشکل معمول دیگر برای آرایشگرها، درد پا، کمر، گردن و مفاصل   • 

دست می باشد. فرد بطور روزانه برای ساعات زیادی بر روی پاهای خود 

ن را فراموش نکنید  احت گرف�ت  ایستاده و حرکات ثاب�ت را تکرار می کند. اس�ت

احت دهید. از یک صندیل با قابلیت تنظیم  تا به ماهیچه های خود اجازه اس�ت

یان استفاده کنید تا بتوانید در ارتفاعی مناسب کار کنید.   ارتفاع برای مش�ت

ن کوتاه کردن های مو، عضالت خود را بکشید. به سالن بدنسازی رفته   در ب�ی

و یا بطور منظم ورزش کنید. بسیاری از آرایشگرها به آنچنان مشکالت نایسش 

از درد مفاصل گرفتار می شوند که ناگزیر از رها کردن این کار می شوند. 

ن خوردن در �پ نداشته و به  کف سالن را از موادی انتخاب کنید که خطر ل�ی  •

ن شود.  آسا�ن تم�ی

فضاهای کاری باید بطور روزانه نظافت شوند. در گوشه ها و در سطوحی که   •

ی ها به   جمع شده باشد. باک�ت
گ

یس وجود دارد، نباید آلود� بسخ�ت به آن دس�ت

�عت رشد می کنند.

کردن قیچی ها، شانه ها و وسایل دیگر باید روال کاری خو�ب وجود  ن برای تم�ی  •

یان  ن مش�ت ی برای استفاده ب�ی داشته باشد. این وسایل باید عاری از باک�ت

مختلف باشند. 

ات موذی مانند بید کاغذ،  ن باید روال کاری مناس�ب برای مبارزه با ح�ش همچن�ی  •

ه داشته باشید. شپش �، ساس و غ�ی

در سالن آرایش باید روال کاری مناس�ب برای دفع زباله وجود داشته باشد.   •

یان وجود داشته باشد.  زباله نباید هیچگاه در نزدییک مش�ت

ند، می توانند آلرژی زا  محصوالت بهداش�ت مو که مورد استفاده قرار می گ�ی  •

باشند. آنها باید به درس�ت و به سوئدی عالمت گذاری شوند بگونه ای که 

ی همیشه بتواند از موادی که در آن بکار رفته آگاهی یابد. مش�ت

چه سازمان بهداشت محیط کار: »محیط کار مناسب برای  مطالب بیش�ت را در دف�ت

چه در تارنمای سازمان بهداشت محیط کار،  آرایشگران«، مطالعه نمایید. این دف�ت

www.av.se, زیر قسمت انتشارات، برای دانلود کردن موجود است. 

http://www.av.se
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شام در مورد محیط کار مسئول هستید
کت خود استخدام می کنید، این شما هستید که بعنوان  به محض آنکه فردی را در �ش

کارفرما مسئولیت محیط کار را برعهده دارید. اگر محیط کار را به شکیل مناسب اداره 

نکنید، ممکن است مجازات شوید. 

کت شما بایس�ت نظارت خو�ب بر وضعیت محیط کار برای کارکنان   بعنوان صاحب �ش

داشته باشید.

همه مکان های کاری باید ایمن باشند. اگر ایرادی مشاهده شود یا امر خطرنا� در محیط 

کار پیدا شود، شما بعنوان کارفرما بایس�ت بالفاصله آن را برطرف کنید. اگر از انجام 

اقدامات الزم خودداری کنید و سپس این امر موجب ایجاد حادثه ای شود، ممکن است 

شما مورد پیگرد قضا�ی گرفته و مجازات شوید. 

در بع�ن موارد اقدام بالفاصله در جهت رفع مشکل دشوار است، بعنوان نمونه اگر 

ن نباشد. اما در این  یس به زیرزم�ی گزینه دیگری جز پلکان باریک و با شیب تند برای دس�ت

موارد شما باید حداقل یک طرح اقدام عمیل برای آنکه مشکل مورد نظر را در دراز 

مدت حل کنید، داشته باشید. 

ن شما بعنوان کارفرما مسئولیت ارائه دستورالعمل های الزم به کارکنان برای  همچن�ی

امون خطرات موجود را دارید.  ن اطالع رسا�ن به آنان پ�ی انجام صحیح کار و همچن�ی

ن موظفید تابلوها�ی نصب نمایید که بر روی آنها نام فردی که نماینده  شما همچن�ی

محافظت محیط کار است و یا کسا�ن که عضو کمیته محافظت محیط کار می باشند، 

ن این امر هم از وظایف شما می باشد که هرکدام از کارمندان  درج شده باشد. همچن�ی

ن شما باید اقدامات الزم را در  حجم وظایف کاری قابل قبویل داشته باشند. همچن�ی

ن آالت و مواد شیمیا�ی بعمل آورید.  ن و امن از ماش�ی جهت استفاده مطم�ئ

در هر محل کار که دارای حداقل پنج نفر پرسنل باشد بایس�ت یک نماینده حفاظت 

محیط زیست وجود داشته باشد. 

چه سازمان بهداشت محیط کار  امون مسئولیت کارفرما را در دف�ت مطالب بیش�ت پ�ی

چه در تارنمای  مطالعه نمایید: »شما در مورد محیط کار مسئولیت دارید«. این دف�ت

سازمان بهداشت محیط کار قابل دانلود کردن است.

سالن آرایش در داخل خانه 
ل فردی که  ن ن در م�ن  می کند، و همچن�ی

گ
کوتاه کردن مو در خانه ای که خود فرد زند�

ان باال�ی است  ن وط بهداش�ت به همان م�ی موهایش کوتاه می شود، مجاز است. اما �ش

که در یک سالن واقعی وجود دارد.



63

ماریا، لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند

فهرست لغات

توافق ـ به توافق رسیدن، امضای قرارداد.

ن داشته و یا   کمک هزینه معاش ـ حمایت مایل کمون برای انسان ها�ی که درآمد پای�ی

درآمدی ندارند.

 گزارش مالیات بر ارزش افزوده ـ محاسبه مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده ای که 

کت پرداخت شده و آنچه باید به اداره مالیات پرداخت شود.  توسط یک �ش

ی، اداری. امور اداری ـ کارهای دف�ت

دازد. ی حا�ن است برای یک کاال ب�پ ارزش فروش ـ ارزیسش که مش�ت

کت که پایدارتر از   �مایه گذاری ها ـ �مایه گذاری و خریدها�ی برای خانه یا یک �ش

معمول است.

انبار کاال ـ کاالهای موجود در انبار.

ه شده و یا در مد�ت طوال�ن مورد  کاالهای نیازمند �مایه ـ کاالها�ی با ارزیسش باال که ذخ�ی

ند. استفاده قرار می گ�ی

وظیفه نظارت ـ وظیفه یک اداره دول�ت برای بازدید و نظارت.

قبه ـ یک بازدید غ�ی منتظره توسط یک اداره دول�ت که از قبل اعالم نشده. م�ت  بازر� غ�ی

کت.  شاخه کاری ـ شاخه شغیل یا طبقه بندی �ش

وع و یا   وظیفه گزارش ـ موظف بودن به گزارش، هنگامی که فرد یک فعالیت کاری را �ش

آن را تغی�ی می دهد.

. امریه ـ اولتیماتوم همراه با تهدید به عواقب قانو�ن

وسایل مرص�ن ـ اغلب کاالهای کم ارزیسش که به �عت به مرصف می رسند.

. نماینده حفاظت محیط کار ـ نمایندگان کارکنان در امور مربوط به سالم�ت و ایم�ن

اتا�ت که برای کوتاه کردن مو استفاده می شود نباید یک اتاق تودرتو باشد.   • 

این اتاق باید از بقیه ساختمان جدا باشد.

کردن وسایل کار داشته باشد.  ن اتاق مزبور باید فضا�ی ویژه برای تم�ی  •

یان داشته باشد.  ن باید یک توالت جداگانه برای مش�ت همچن�ی  •

ات و وسایل  ز شما باید به اندازه یک سالن آرایش، بهداشت و مراقبت از تجه�ی  •

یس وجود  کار را رعایت کنید. در گوشه ها و در سطوحی که بسخ�ت به آن دس�ت

وط بدلیل آنکه در خانه سالن   جمع شده باشد. از این �ش
گ

دارد، نباید آلود�

خود را می گردانید، کاسته نمی شود. 
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 »باید شدیداً 

 مراقب ارتباطات 

خود با مشرتی ها بود. 

 همه امنیت کاری فرد 

در آنجاست.«
سانساماک ن  ویِچ�ی
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 ـ در گذشته افراد زیادی بودند که از راه کار من پول در می آوردند. حاال فقط من 

با�ت مانده ام.

کت نظافت خودش را ایجاد کرد.  ن سانساماک« �ش »ویِچ�ی

کت بزرگ نظافت سوئدی بود که در بسیاری شهرها  ن در یک �ش  کار قبیل ویِچ�ی

شعبه داشت. 

او رئیس های زیادی داشت و بسیاری افراد دیگر هم می خواستند از کار او و زنان 

 خود را بگذرانند. 
گ

نظافت چی دیگر زند�

کت  ی ها بودند که به من پیشنهاد کردند بجای اینکار، یک �ش ـ در حقیقت این مش�ت

متعلق به خودم باز کنم. 

کت نظافت خود را در خفا و در کنار کار معمویل نظافت خود، راه اندازی  در ابتدا او �ش

کت خودش منتقل کرد.  ن را به �ش کرد اما بعداً جرات کرد و کامالً همه چ�ی

ـ همه کارها�ی که دریافت کردم از طریق روش دهان به دهان بوده است. زما�ن که 

کت را افتتاح کردم فکر کردم برای آن تبلیغ کنم. من ۲۰۰ برگه اطالع رسا�ن چاپ  �ش

 کردم و در صندوق های پست انداختم. اما هیچ کس زنگ نزد. باید این را فهمید 

 که اگر انسان ها قرار است جرات کنند و کلید خانه خود را به ک� بدهند که بیاید 

و آنجا را نظافت کند، باید از روش دهان به دهان استفاده کرد. 

ن فکر می کند که کار او به این دلیل با رشته های کاری بسیاری تفاوت دارد.  ویِچ�ی

ین اصیل  یان مهم�ت هنگامی که فرد کار نظافت می کند، برقراری ارتباط نزدیک با مش�ت

است که باید در نظر داشته باشد. 

ی ها بود. امنیت شغیل فردی که با خدمات  ـ باید شدیداً مراقب ارتباطات خود با مش�ت

د.  ن جا �چشمه می گ�ی  کار می کند دقیقاً از هم�ی
گ

خانیک

ن تعطییل  این امر در تابستان ها باعث بوجود آمدن مشکل می شود. زما�ن که ویِچ�ی

د. در این مواقع این موضوع  ن برای خود به خدمت بگ�ی د باید یک نفر جانش�ی می گ�ی

اینصورت  دارای اهمیت است که جانشینش هم به خو�ب خودش باشد. در غ�ی

ی ها بالفاصله واکنش نشان می دهند. یکبار دقیقاً این موضوع برایش پیش آمد.  مش�ت

ویچین یک رشکت خصوصی نظافت باز کرد
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برای ک� که نزد افراد سالخورده کار نظافت انجام می دهد اجتماعی بودن بسیار 

مهم است. 

ـ بع�ن مواقع آنها می خواهند بیش�ت برای نوشیدن قهوه در کنارشان به من پول 

بدهند تا اینکه کار نظافت انجام دهم. من می توانم بگویم که اگر ک� بخواهد 

سوئدیش خوب بشود، کاری به�ت از نظافت پیش سوئدی های مسن نیست. انسان 

تمام مدت در حال حرف زدن است. 

ن مربوط به Rut و Rot سخت نیست؟ ن از همه قوان�ی آیا اطالع داش�ت

کت حسابریس من همه کارهای اداری  ن را بدانم. �ش  ـ من الزم نیست همه چ�ی

مربوط به Rut را انجام می دهد. کارشناسان اقتصادی آنجا می دانند این کار چگونه 

باید انجام شود. حسابرس من خییل خوب است. 

ی  ی داشت. حاال، دو سال بعد، او ۱۳ مش�ت وع کرد، چهار مش�ت هنگامی که او �ش

دارد. بیش�ت او در ویالهای شخ� کار نظافت انجام می دهد. این افزایش بطور 

ی ها  کامل از طریق روش دهان به دهان انجام گرفته است، به این شکل که مش�ت

ن را به یکدیگر معر�ن کرده اند.  ویِچ�ی

»من می توانم بگویم 

که اگر کسی بخواهد 

سوئدیش خوب بشود، 

کاری بهرت از نظافت پیش 

سوئدی های مسن نیست. 

انسان تام مدت در حال 

حرف زدن است«. 
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فهرست لغات

ی را به یکدیگر توصیه  ن Mun mot munmetoden ـ روش دهان به دهان هنگامی افراد چ�ی

می کنند، بدون استفاده از تبلیغات.

ی ها.  یـ  تماس با مش�ت تماس  با مش�ت

کت. کت ـ شعبه های خارج از دف�ت مرکزی یک �ش شعبه های �ش

سوبسید دادن ـ حمایت مایل. 

 ـ کارها�ی که برای خانوار انجام شود، مانند نظافت.
گ

خدمات مرتبط با کارهای خان�

او ترجیح می دهد بیش�ت از ۳۰ ساعت در هفته کار نکند. او نمی خواهد خود را 

فرسوده کند. ک� که کار نظافت می کند باید مراقب بدن خود باشد. 

 ـ بع�ن مواقع من می توانم بیش�ت از ۵۰۰۰۰ کرون در ماه هم فاکتور ارسال کنم. 

در این مواقع خییل رایصن هستم. 

 که کرده خرید 
گ

او نیازی به دریافت وام بانیک نداشته است. تنها �مایه گذاری بزر�

ن کارهای مختلفی که دارد رفت و آمد می کند.  یک دوچرخه بر�ت زیباست که با آن ب�ی

ن یک جاروبر�ت خوب، کمی برس و وسایل نظافت کفایت می کند.  بطور کیل، داش�ت

هنگامی که فرد در خانه دیگران کار نظافت انجام می دهد، در بیش�ت مواقع از وسایل 

نظافت خودشان استفاده می کند. 

ـ من نظافت کردن را دوست دارم. من رئی� ندارم. من آزادم. و تا حاال هیچ وقت 

ی ها از من شکایت نکرده اند.  مش�ت

آیا رویا�ی برای آینده داری؟

 ـ دلم می خواهد یک واگن فروش اغذیه تایلندی بخرم، و در کنار کار نظافت، 

 غذا بفروشم. در اینصورت می توانم مدت طوال�ن تری به کار ادامه دهم. 

بع�ن اوقات کمی بدنم درد می کند. متاسفانه کار نظافت بدن را فرسوده می کند. 

n .ن فصل بهار پیش رو یک واگن غذا بخرم من قصد دارم در هم�ی
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Rot و Rut
 کار می کنند می توانند برای ارائه 

گ
همه استادکاران ف�ن و دیگران که با کارهای خانیک

یان از ک�های مالیا�ت موسوم به Rut و Rot استفاده کنند.  ایط به�ت به مش�ت �ش

کت باید خودتان اعالم کنید که یک ماموریت کاری با  شما بعنوان یک صاحب �ش

استفاده از امکان انجام کسورات مالیا�ت Rut یا Rot را به انجام رسانده اید، و باید 

ی  ی، آدرس و شماره شناسا�ی شخ� اورا نزد اداره مالیات ثبت کنید. مش�ت نام مش�ت

ی تنها از سوی اداره مالیات  هیچ کدام از موارد مذکور را انجام نخواهد داد. مش�ت

تصمیمی دریافت می کند مب�ن بر این که هزینه های کار، با ک� درصد مشخ�، 

مشمول سوبسید شده است. بعداً از سوی اداره مالیات آن بخش از هزینه ها که 

ی پرداخت نشده به شما پرداخت می گردد. مقررات مربوط به کسورات  توسط مش�ت

 Rot و Rut مالیا�ت بع�ن اوقات تغی�ی می کند. مقررات جاری اداره مالیات در مورد

 www.skatteverket.se :را در اینجا مطالعه نمایید

Rot

، بعنوان نمونه  ک� مالیا�ت موسوم به Rotavdrag مربوط است به خدمات ف�ن

. این امر شامل ساخت  ا�ت خانه های مسکو�ن بازسازی و نوسازی، و کارهای تعم�ی

ن توسعه ساختمان در یک خانه جدید را هم شامل  خانه ای جدید نمی  شود. همچن�ی

نمی شود. نمونه های مشخص آنچه شامل کسورات مالیا�ت موسوم به Rot می شود 

عبارتند از: ساخت تراس، کارهای تاسیسا�ت در باغچه، بازسازی حمام و �ویس 

، تعویض درها، نوسازی  ن ، بازسای بالکن، نصب سیستم گرمای�ش زم�ی بهداش�ت

خانه، سیم ک�ش جدید برق، نصب کابل نوری جدید، سیستم حرارت مرکزی،  ن آش�پ

 تعویض پنجره، نوسازی گاراژ، نصب کاغذ دیواری، تعویض سقف، تعویض لوله 

و فاضالب. 

Rut

 خالص می شود، 
گ

ک� مالیا�ت موسوم به Rutavdrag مربوط به کارهای خدمات خانیک

، ریشه ک�ن علف هرز،  ن بعنوان نمونه نظافت، پاک کردن پنجره ها، کوتاه کردن پرچ�ی

ون آوردن کود کمپوست از زیر خاک.  ، کندن چاله و آماده سازی باغچه یا ب�ی چمن ز�ن

http://www.skatteverket.se
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 »من با 
 مشرتی ها خیلی 
شوخی می کنم و با آنها 
 صحبت می کنم. این امر 
برای آنکه احساس 
 رضایت کنند، 
 اهمیت 
دارد«.
بایدون هال 



72

هال کافه مادران را افتتاح کرد

ن در وکشو نمود. او هر  وع به فروش غذاهای خود بر روی یک م�ی هال بایدون �ش

ی های او بیش�ت و بیش�ت می شدند. او در حال حا�ن  هفته به آنجا باز می گشت و مش�ت

 Utvandrarnashus یک رستوران دارد، کافه مادران، در ساختمان مهاجران 

در وکشو. 

ی ها  وع کردن از میدان خییل خوب بود. در آنجا بود که یاد گرفتم مش�ت ـ برای من �ش

ی ها ایجاد کنم که بعداً زما�ن  چه غذا�ی می خواهند. در آنجا توانستم حلقه ای از مش�ت

که رستوران را باز کردم به آنجا آمدند. 

اشیک های کوچک، می فروخت اما بعداً دلمه های با برگ  در ابتدا او سمبوسه، پ�ی

درخت انگور، کباب و دیگر غذاها را هم به لیست غذاهای خود افزود. 

ن هزینه های مستقر شدن او در بازارکار  ایستادن در میدان رایگان بود و بنابراین اول�ی

ن پس از آن او مبادرت به  عبارت بود از کمی مواد غذا�ی الزم برای تهیه غذا. همچن�ی

ن سفارش غذا بشکل خانه بر  وع به پذیرف�ت توزیع کارت های ویزیت خود نموده و �ش

ینگ( و قبول ماموریت پخت غذا نمود.  )کی�ت

وق�ت هال بعداز چند ماه کار بعنوان فروشنده در میدان، در ایفای این نقش احساس 

امنیت نمود، تصمیم گرفت کار را در مرحله باالتری ادامه دهد. او از طریق مرکز 

کت های »ماِکن« باخ�ب شد که کافه کوچک واقع در »خانه مهاجران« خایل   خدمات �ش

س است. او به رئیس موزه اسموالند که موزه مهاجران را هم اداره می کند،  و در دس�ت

ن کاری جدید در کافه کوچک آنجا داشت  مراجعه کرد. او نظر مثب�ت برای براه انداخ�ت

 که از مد�ت پیش کارش به کسادی کشیده بود. آنها در مورد یک قرارداد کرایه بر 

مبنای فروش، به توافق رسیدند. قرار شد هال براساس درآمدی که کسب می کند 

دازد. کرایه ب�پ

 او در واقع �مایه راه اندازی نداشت اما از فروش در میدان کمی پول پس انداز 

ن می شد او دیگر  کرده بود. این مقدار کا�ن بود. با کرایه ای که برمبنای درآمد تعی�ی

نیازی نداشت از بابت کرایه نگران باشد. 

هال کافه مادران را افتتاح کرد
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یان بیش�ت و بیش�ت شده اند.  اکنون این کافه کامال راه افتاده است. به مرور مش�ت

اکنون، که بزودی یکسال از راه اندازی رستوران می گذرد، در بیش�ت مواقع در هنگام 

ها پر است. پرطرفدارترین منوی غذا�ی او یک بشقاب از خوراک های  ن ناهار همه م�ی

، دلمه با برگ انگور، فالفل و ساالد تبوله می باشد.  �ت شامل نوعی کوفته عرا�ت �ش

ن تابستان، هال مجبور بود دیوانه وار کار کند. او هم غذاها   در تمام طول اول�ی

را طبخ می کرد و هم آنها را �و می نمود.

ـ من در آن تابستان ۱۲ کیلو وزن کم کردم، فقط بخاطر دویدن. 

ی که بدنبال آمد هم اوضاع خوب پیش رفت او جرات  ن او می خندد. بدلیل آنکه در پای�ی

ی ماهر که سابقاً در لبنان کار  ن کرد ییک از دوستانش را هم استخدام کند: هنادی، آش�پ

کرده بود. 

ند. خوراک ها�ی  ی ها یاد گرفته اند از غذاهای لبنا�ن هم لذت ب�ب بنظر می آید که مش�ت

است.  ن که ساده تر و مفیدتر از مثالً پی�ت

رویای هال در واقع این بود که کافه مادران را بعنوان یک تعاو�ن اداره کند. 

ـ خانم های بیکار زیادی در این شهر هستند که خوراک های �ب نهایت خوشمزه ای برای 

خانواده های خود می پزند. بانوان مهاجر بسیار زیادی وجود دارند که پرانرژی بوده 

ی داشته باشند. من دلم می خواهد این رستوران را با  و می خواهند فعالیت بیش�ت

ن بود که از اول اینجا را کافه مادران نامیدم.  تعدادی از آنها بچرخانم. برای هم�ی

اما هال خودت خییل �یع اینکار را به انجام برساند. او می خواهد کسا�ن که می خواهد 

رستوران را با آنها اداره کند را واقعا بشناسد، به آنها اعتماد کند و از آنها خوشش بیاید. 

از آغاز این تعاو�ن در مالکیت بستگان نزدیک بوده، اما پس از آن می توان این وضع را 

تغی�ی داد. 

ز باعث شده که کار به این خو�ب پیش برود؟ به نظر خودت چه چ�ی

ی ها خییل شوخی می کنم و با آنها صحبت می کنم. بنظر من برای آنکه  ـ من با مش�ت

آنها احساس رضایت کنند این موضو هم اهمیت دارد. عالوه بر این تنها من هستم که 

سید، این خوراک ها  �ت در وکشو �و می کنم. اگر نظر خود من را ب�پ خوراک های �ش

بسیار خوشمزه هستند. 

ن آنها می آید و  یان در کافه مادران غذا میل می کنند، هال � م�ی اغلب وق�ت مش�ت

ی�ن دعوت کند که با قهوه خود میل کنند.  می گوید که می خواهد آنها را به یک ش�ی

دقت و مراقبت مهم است. انسان احساس و فضای موجود را فراموش نمی کند. 
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ـ من خسیس نیستم. من می خواهم همه س�ی شده و رایصن باشند. من وق�ت دوباره 

به اینجا برمی گردند این را از آنها می شنوم. 

سخت ترین بخش اداره کردن رستوران چیست؟

ی ها  ـ سخت ترین کار، کاغذ و پول است. همه انرژی من �ف خوراک ها و مش�ت

ی   می شود. من در این ماه های اخ�ی بدلیل اینکه فرصت نکرده ام به کارهای دف�ت

س داشته ام. اما حاال یک مسئول امور   کنم، احساس تشویش و اس�ت
گ

اینجا رسید�

مایل پیدا کرده ام که به من کمک می کند. این امر من را خییل آرام تر می کند. 

 از خانواده گرفتید. 
گ

ز تابستان کمک بزر�  شما در اول�ی

تان معموالً پشت صندوق می ایستد.  دخ�ت

م  ـ بله، خانواده در این چند ماه اهمیت زیادی برای من داشته است. هم�م و دخ�ت

 کردند. 
گ

ن دوستانم هم برای کمک اعالم آماده � برای من همه کار کرده اند. و همچن�ی

واقعیت این است که کار کردن با خانواده خود خییل لذت بخش است، انجام کارها 

م چند سال قبل به سایت بلوکت مراجعه می کردیم. ما آرزو  با یکدیگر. من و دخ�ت

ی به�ت  ن داشتیم که یک واگن فروش اغذیه خریداری کنیم. اما حاال بجای آن چ�ی

داریم، یک رستوران.

ظرف پنج  سال آینده، چه نظری در مورد کافه مادران خواهی داشت؟

ن خریده ام و یک  ی دارم. نه اشتباه شد. در آن زمان زم�ی ـ در آن موقع رستوران بزرگ�ت

رستوران شخ� خریده ام، دقیقاً همانطوری که خودم دوست دارم. با فواره آب و 

ن یک اتاق برای  درخت در فضای داخیل. این مکان مانند یک رویا خواهد شد. و همچن�ی

کسا�ن که می خواهند قلیان بکشند. در آنجا کاناپه های قدیمی بزرگ قرار خواهم داد با 

n .بالش های زیاد، یک رستوران عر�ب واقعی

»خانم های بیکار زیادی 

در این شهر هستند که 

خوراک های بی نهایت 

 خوشمزه ای برای خانواده های 

خود می پزند. من دمل 

می خواهد این رستوران را 

با تعدادی از آنها بچرخانم. 

 برای همین بود که از اول 

اینجا را کافه مادران نامیدم«. 
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کرایه پلکانی و کرایه براساس فروش کل
ی به آنجا نقل مکان کنند.  کت های بیش�ت  در بسیاری کمون ها تالش می شود تا �ش

در این موارد معموالً این امکان وجود دارد که از طریق مذاکره یک کرایه پلکا�ن یا 

کرایه براساس فروش کل برای ساختمان های متعلق به کمون دریافت کرد. 

اگر فرد خودش مکا�ن پیدا کند که متعلق به یک مالک شخ� باشد و مد�ت طوال�ن 

خایل مانده باشد، در این موارد هم معموالً امکان مذاکره برای پرداخت کرایه براساس 

مدل های کرایه مذکور وجود دارد. 

کرایه پلکا�ن

کت تازه تاسیس شده، فرد  کرایه پلکا�ن بمعنای آن است که در آغاز و هنگامی که �ش

ی را پرداخت  بخش کوچیک از کرایه را پرداخت می کند و بعداً به تدریج بخش بزرگ�ت

می کند. بعنوان نمونه این امر می تواند اینگونه باشد که سال اول ۲۵ درصد از کرایه 

ن سال،  کامل پرداخت شود، سال دوم ۵۰ درصد، ۷۵ درصد سال سوم و از چهارم�ی

ن  کرایه کامل، بشکل صددرصد، پرداخت گردد. بسیاری از کمون ها این فرم تعی�ی

کت های جدید را تشویق کنند.  ند تا صاحبان �ش کرایه را بکار می گ�ی

کرایه براساس فروش کل

ان فروش یا دادوستد  ن منظور از کرایه براساس فروش کل، آن است که فرد بسته به م�ی

خود کرایه می پردازد. بعنوان نمونه این امر می تواند بصورت پرداخت کرایه ای برابر 

د، از مبلغ فروش کل باشد.  ۴ درصد، ۱۲ درصد و یا مبلغی که مورد توافق قرار می گ�ی

این امر بمعنای آن است که یک موسسه تازه تاسیس، هنگامی که فروش آن هنوز به 

ی می پردازد.  اندازه کا�ن باال نرفته، کرایه ارزان�ت

اگر می خواهید به شکل معمولی کرایه کنید
 اگر قرار است یک مکان تجاری با کرایه باال و بدون تخفیف کرایه کنید، مواظب 

باشید قرارداد طوال�ن مد�ت را امضاء نکنید. این امر را مد نظر قرار دهید که اگر 

کسب و کار آنگونه که امیدوارید پیش نرود چه خواهد شد؟ در اینصورت مجبور 

 بودن به پرداخت کرایه برای یک محل کار گرانقیمت به مدت چندین ماه، هنگامی 

که در واقع مایل به متوقف کردن کار هستید، خطرناک است. 

اگر امکان پرداخت کرایه را نداشته باشید، صاحب ملک می تواند از این امر نزد سازمان 

مصادره اموال بدهکاران شکایت کند. ک� که بدهکاری های مربوط به کرایه دارد که 

قابل مشاهده هستند، اغلب برای دریافت مجوز کرایه کردن، با مشکل مواجه می شود 

ن می شود.  و این امر شامل کرایه آپارتمان و کرایه محل سکونت برای خانواده ن�ی
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بازاریابی پارتیزانی
بسیاری افراد تصور می کنند که بازاریا�ب بمعنای آگهی کردن می باشد. 

اما آگهی کردن در بیش�ت مواقع رویسش گران برای بازاریا�ب می باشد. روش های 

 بسیار دیگری هم هستند که ارزان تر می باشند. ک� که باهوش و خالق باشد 

 می تواند بازاریا�ب خو�ب را بصورت تقریبا رایگان انجام دهد. در مباحث مرتبط 

ا�ن استفاده می شود ـ هنگامی  ن  با بازاریا�ب بع�ن اوقات از مفهوم بازاریا�ب پارت�ی

د.  که این کار با روش های هوشمندانه غ�ی سن�ت و اغلب ارزان بازاریا�ب انجام گ�ی

در اینجا چند نمونه ذکر می شود.

کار ژورنالیس�ت

کت شما  آگهی  کردن هزینه های مایل دارد اما اگر ک� کار ژورنالیس�ت در مورد �ش

انجام دهد، این امر رایگان است. به شکل های گوناگون خود را از دیگران متمایز 

نموده و همزمان خود را در جامعه بر � زبان ها بیاندازید. یک داستان خوب در 

مورد خود و موسسه خود پرورش دهید ـ بدون آنکه دروغ بگویید، داستا�ن که نظر 

ژورنالیست ها را جلب کند. بعنوان نمونه ـ »من اگر نتوانم غذای حسا�ب بخورم 

 کنم«. در دوران کود� من این غذا بود که قوم و خویش 
گ

نمی توانم در سوئد زند�

را دور هم جمع می کرد. ما می توانستیم سه ساعت بنشینیم و غذا خورده و گفتگو 

کنیم. عمه های من خوراک های قوی و مفید فوق العاده ای تهیه می کردند. انسان 

ن غذا�ی گردش کند.   می توانست یک روز کامل در کوه های بلند افغانستان با چن�ی

اینجا در سوئد من از دیدن انسان ها�ی که به تنها�ی با غذاهای آماده )فست فود( در 

ن دلیل من رستوران افغانستا�ن خودم  ن می شوم. حاال به هم�ی دست ایستاده اند غمگ�ی

را افتتاح می کنم ـ من می خواهم دیگران هم غذاهای خوب و تجارب اجتماعی که 

ما، در »افغانستان من« داشتیم را تجربه کنند. 

و یا اجازه دهید موسسه شما یک جشن بزرگ در روز زن برگزار کند، سپس به 

یک ژورنالیست زنگ زده و روزنامه او را دعوت کنید به آنجا آمده و در این مورد 

بنویسد. تمام مدت تالش کنید روزنامه ها، رادیوها و تلویزیون را مجبور کنید در 

مورد شما و موسسه شما بنویسد. 

 اما، باید یک رویداد یا داستان خو�ب برای تعریف کردن برای آنها داشته باشید، 

د.  ن ی که عالقه ژورنالیست  ها را برانگ�ی ن چ�ی
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از دیگران متمایز شوید ـ خود را در برابر انظار عموم قرار دهید

ی اجاره کرده و به کودکان شهر  اگر یک رستوران مرصی دارید، یک روز ش�ت  •

سواری رایگان دهید. اجاره ش�ت ممکن است ارزان تر از هزینه آگهی  امکان ش�ت

د.  کردن باشد. ش�ت به�ت از آگهی دیده شده و مورد توجه قرار می گ�ی

از نوازندگا�ن که نوعی از موسیقی را می نوازند که می خواهید با موسسه شما   •

پیوند داده شود، دعوت به اجرا کنید. 

از لباس ها و تزیینا�ت استفاده کنید که موسسه شما را متمایز  کند.  •

برچسب های تبلیغا�ت کوچک خنده داری که از دیگر برچسب ها متفاوت باشد،   •

ون بازارهای خرید بزرگ، توزیع کنید درست کرده آنها را در پارکینگ ب�ی

یک خودروی متفاوت بخرید، و آن را با رنگ های موسسه خود رنگ کرده،   •

شعار موسسه یا لوگوی آن را بر روی آن نصب کنید.

ون رستوران آفریقا�ی جدید خود قرار داده و بر روی آن بازی  ن ب�ی چند م�ی  •

یان بدهید: امروز ما  آفریقا�ی »منقله« بگذارید. این پیشنهاد را به همه مش�ت

بازی منقله را آموزش می دهیم. مسابقه بازی منقله.

 برگزار می شود، 
گ

اگر آرایشگر هستید ـ در روزها�ی که در شهر بازار هفتیک  •

امکان کوتاه کردن مو در فضای آزاد بدهید. خود را در برابر انظار عموم 

قرار دهید.

هزاران ایده دیگر که رایگان هستند.  •

به شکیل تابلو خود را نصب کنید که از دید ک� پنهان نماند

کت بر روی دیوار یک ساختمان یا  اگر قرار است یک تابلوی ثابت برای �ش  •

بر روی پایه ها�ی نصب کنید، باید برای آن پول بدهید. کمون ها اغلب برای 

کت طلب می کنند. بجای آن دوچرخه ای به رنگ  نصب تابلو، هزینه مجوز �ش

کت بر روی آن قرار داشته باشد،  ن روشن در شهر پارک کنید که نام �ش س�ب

. هیچکس نمی تواند برای اینکه ک�  در معرض دید، موثر و کامالً مجا�ن

دوچرخه ای پارک کرده درخواست پول کند. دوچرخه را شب ها به خانه 

ید، و فردا صبح دوباره آن را در محل قرار دهید ـ بدین ترتیب هرگز  ب�ب

نمی توان آن را بعنوان تابلوی ثابت محسوب نمود.

کت قرار دهید  ون �ش ن نجاری ب�ی کت نجاری باز می کنید، یک م�ی اگر یک �ش  • 

کت بر روی آن نوشته شده باشد.  که نام �ش



79

هال کافه مادران را افتتاح کرد

فهرست لغات

کت. یان در یک �ش یان ـ طبقه بندی یا گروهی از مش�ت حلقه مش�ت

مجموعه اجناس ـ آنچه برای عرضه وجود دارد.

هزینه های جا افتادن ـ هزینه های راه اندازی.

�مایه راه اندازی ـ �مایه ای که برای راه اندازی یک موسسه مورد نیاز است.

مراقبت کردن ـ مراقبت، مواظبت، عالقه نشان دادن.

نت، بعنوان    شبکه های اجتماعی ـ وسایل ارتباط جمعی و مکان مالقات در این�ت

، اینستاگرام. نمونه فیسبوک، تویی�ت

کت را بر روی یک فرقون  اگر یک موسسه تجاری باغبا�ن باز می کنید تابلوی �ش  •

که گل های زیبا�ی در آن قرارداده شده، بگذارید.

و یا یک گاری ید� قدیمی خریده و آن را در یک مزرعه در ورودی شهر قرار   •

کت را بر روی آن درج کنید. دهید، نام �ش

ن در مورد نصب تابلو هم هزاران ایده وجود دارد که نیازی به پرداخت  همچن�ی  •

پول ندارد. 

از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

اگر مخاطب شما افراد جوان و یا میانسال هستند، می توانید از طریق شبکه های 

اجتماعی تاث�ی خو�ب که حداقل مشابه روش های سن�ت بازاریا�ب در مکان های نصب 

تبلیغ در ازای پول می باشد، بدست بیاورید. معموالً بازاریا�ب برای خود در شبکه های 

اجتماعی رایگان است.

بوجود آوردن یک گروه فیسبو� در مورد موسسه خود، هزینه ای برای شما   •

کت و هم در  در بر ندارد. شما می توانید گروه های فیسبو� هم در مورد �ش

کت اتفاق می  افتد، برای مدیت  امون �ش مورد رویدادهای گوناگو�ن که در پ�ی

یک سال ایجاد کنید. 

ن از اینستاگرام هم استفاده کنید، عکس های جشن های برگزار شده  همچن�ی  •

کت، یا عکس ها�ی از منوی غذا�ی جدید  کت و یا دکوراسیون جدید �ش در �ش

خود و مانند آن را در آنجا به نمایش بگذارید. این امر هم رایگان است.

در مورد موسسه خود توییت کنید، تویی�ت هم یک شبکه اجتماعی با قدرت   •

نفوذ باال می باشد.
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 »هر شهر سوئد 

نیاز به یک فروشگاه 

آفریقایی دارد«. 
محمود احمد  عبدالقادر 
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عبدالقادر در محل مسکو�ن خود در وکشو، یک فروشگاه سومالیا�ی باز کرد. سپس او 

یک موسسه موفق راهنما�ی مهاجران تازه وارد به بازارکار Lotsföretag راه اندازی 

کرد. و هنگامی که اداره کاریا�ب استفاده از سیستم راهنما�ی مهاجران تازه  وارد را 

متوقف نمود، عبدالقادر ب�عت زمینه کاری را عوض کرد و اکنون دو فروشگاه جدید 

کاالهای آفریقا�ی در مالمو باز کرده است. 

ـ ما حاال تعداد زیادی هستیم که از آفریقا به اینجا آمده ایم. به عقیده او، هر شهر 

سوئد نیاز به یک فروشگاه آفریقا�ی دارد. 

عبدالقادر احمد محمود نیاز به وجود یک فروشگاه کاالهای آفریقا�ی در وکشو 

را مشاهده کرد. بسیاری خانم ها دنبال بع�ن کرم های پوس�ت می آمدند که در 

 ، ن اجناس دیگر، قهوه سومالیا�ی فروشگاه های سوئدی پیدا نمی شود. بله و همچن�ی

، لباس زیرهای آفریقا�ی و شال.  ، چا�ی های آفریقا�ی ادویه برنج سومالیا�ی

ـ بله، و همه سومالیا�ی ها طالب روغن سیسال هستند. من دیده بودم که در مالمو 

و در رینک�ب فروشگاه های آفریقا�ی وجود دارد و با خودم فکر کردم شاید در وکشو 

هم این کار عمیل باشد. 

امروزه او فکر می کند که بازکردن فروشگاه های آفریقا�ی در مناطق کوچک اطراف 

شهر، در مناطقی مانند براووس، اوِسدا، المهولت و آلوستا، هم امکان پذیر است. 

امروزه در مناطق کوچک در سوئد هم سومالیا�ی ها�ی وجود دارد. 

کت خانه کمون کرایه کند.   عبدالقادر توانست یک انبار دوچرخه را به ارزا�ن از �ش

ن فروشگاه خود را تاسیس نمود که دو نفر پرسنل دارد.   در اینجا بود که او اول�ی

ن ساعات ۸ تا ۲۲ باز است. او اجناس خود را بیش�ت از یک  این فروشگاه هر روزه ب�ی

عمده فرویسش در استکهلم تهیه می کند. 

ـ من نیازی به دریافت وام نداشتم. بجای آن کار خود را به آرامی توسعه دادم. 

او نیازی به تبلیغ کردن برای فروشگاه خود نداشت. شهرت این فروشگاه به روش 

 دهان به دهان منت�ش شد. در آغاز او تنها برای چند ساعت، غروب ها بعداز کار، 

آنجا را باز می کرد. 

فروشگاه سومالیایی عبدلقادر
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هزینه های کارکنان در آغاز آنقدر باال نبود زیرا عبدالقادر می توانست افراد دارای 

وع کار« از اداره   »حمایت های ویژه برای استخدام« و آنها�ی را که »کمک هزینه �ش

کار دریافت می کردند، به خدمت بگمارد. 

ـ من ترجیحاً افراد �ب کار را استخدام می کنم. هم به این دلیل که این خواست خود 

من است و هم بدلیل اینکه از طریق این کمک ها، این امر ارزان تر می شود. 

ن کار را می کرد.  کت راهنما�ی مهاجران تازه وارد هم هم�ی او در �ش

، آسان تر بود.  ن اوضاع مایل به�ت کت راهنما�ی مهاجران تازه وارد، داش�ت ـ با �ش

سال های آخر کار بسیار عایل پیش می رفت. 

کت راهنما�ی مهاجران خود داشت.  ین حالت کاری �ش عبدالقادر ۹ نفر کارمند در به�ت

مدل کاری او اینگونه بود که اوالً راهنماها�ی از همه گروه های زبا�ن داشته باشد، 

ن وقت  کت را باز نگهدارد تا مهاجران تازه وارد بتوانند بدون گرف�ت ثانیاً همیشه �ش

کت راهنما�ی  قبیل، دقیقاً هرگاه نیاز داشتند، به آنجا مراجعه کنند. بسیاری افراد، �ش

مهاجران تازه وارد عبدالقادر را انتخاب می کردند. اما اداره کاریا�ب استفاده از سیستم 

 راهنما�ی مهاجران تازه وارد را متوقف کرد. سایل که در �پ آمد، سال سخ�ت بود، 

ن بودند.  ی ها غمگ�ی او مجبور شد کارمندان خود را اخراج کند و مش�ت

انسان باید ذه�ن انعطاف پذیر داشته باشد، برنامه کاری خود را با موقعیت های 

کت راهنما�ی مهاجران، به پایان  جدید تطبیق دهد. طی همان شش ماهی که کار �ش

 رسید، عبدالقادر دو فروشگاه جدید در مالمو، در منطقه روزن گورد باز کرد. 

در ییک از فروشگاه ها، او لباس، وسایل تزیی�ن و آرای�ش می فروشد. در فروشگاه 

 دیگر او بلیط های مسافرت می فروشد و به افراد برای ارسال پول برای خویشان 

و دوستان در کشورهای دیگر کمک می کند. 

دانسته  های الزم در مورد اینکه نیاز و بازار در کجا وجود دارد را او در فروشگاه 

کوچک خود در وکشو بدست آورده بود. 

عبدالقادر در سومایل هم در فروشگاه کار کرده بود. در ابتدا و وق�ت تازه به سوئد 

شک شدن در � می پروراند اما بزودی  ن آمده بود، رویای درس خواندن و دندان�پ

ن خاطر او  دریافت که اینکار مستلزم سال های بسیار طوال�ن تحصیل است. از هم�ی

کت شخ� خود را راه اندازی کند.  تصمیم گرفت �ش

ک�ت شخ� راه بیاندازد و به مرور آن را توسعه دهد،    ـ اگر ک� می خواهد �ش

باید شکیبا�ی داشته باشد. اما طبیعی است که اگر شخص فرزندان زیادی داشته باشد 

اینکار سخت است. من خودم چهار فرزند دارم. 
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سوئد کشوری است که دهه های متوایل است در آن فروشگاه  های خییل کوچک دیگر 

ن دلیل است که مکان های تجاری کوچک زیاد نیست.  متداول نیست. بهم�ی

کت ها داشتند و  ی برای �ش  ـ من دلم می خواست کمون ها مکان های تجاری بیش�ت

ن کنند.  ی می توانستند معاش خود را تام�ی در اینصورت تعداد بیش�ت

کت در سوئد کدام است؟ سخت ترین بخش اداره �ش

ـ کارهای مربوط به مالیات و مالیات بر ارزش افزوده. مسائل بسیار زیادی در این 

رابطه وجود دارد که فرد باید با دقت آنها را دنبال کند. برای اینکه فرد از عهده 

اینکار برآید نیاز به یک حسابرس دارد. من حسابرس دارم. من تقریباً سایل ۱۵۰۰۰ کرون 

 به او پرداخت می کنم، و کار او ارزش این پول را دارد. با این وسیله همیشه ارقام 

و مالیات ها نظم و انضباط خواهند داشت. 

کت کدام است؟ ز �ش ز داش�ت ین چ�ی به�ت

کت بودن این است که فرد می تواند افرادی که بیکار  ن صاحب �ش ـ جالب ترین چ�ی

بوده اند را استخدام کند. آنچه بنظر با ارزش می رسد، این است. 

ه ای قوی برای تغی�ی جامعه در خود احساس می کند. او در حال  ن عبدالقادر انگ�ی

حا�ن عضو حزب محیط زیست می باشد. 

وی محرکه  کت به خود اعتماد کند. ن�ی  ـ فرد باید بعنوان پیشه ور و صاحب �ش

n .من در این کار تالش برای تغی�ی جامعه است

»ما حاال تعداد زیادی 

هستیم که از آفریقا به 

اینجا آمده ایم. هر شهر 

سوئد نیاز به یک فروشگاه 

آفریقایی دارد«. 
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استخدام کارکنان
کت ها امکان بدون محدودیت استخدام پرسنل وجود  در همه شکل های مختلف �ش

دارد. اگر می خواهید ک� را استخدام کنید موردی که باید به آن فکر کنید این است 

که ابتدا باید خود را بعنوان کارفرما نزد اداره مالیات ثبت کنید پیش از آنکه استخدام 

انجام پذیرد. برای دریافت کمک رایگان به www.verksam.se یا به یک دف�ت اداره 

مالیات مراجعه کنید. 

کت است و تنظیم یک قرارداد واضح که در  قدم اول پیداکردن فرم مناسب �ش

آن نوع استخدام، درصد استخدامی، حقوق، حق مرخ� و وظایف کاری مشخص 

شده باشد. از آنجا�ی که استخدام دائم، قاعده اصیل استخدام ها می باشد، یک فرد 

کت شما کار کرده باشد،  استخدام شده بدون قرارداد استخدامی که مد�ت در �ش

می تواند به سندیکا مراجعه نموده و برای درخواست استخدام دائم ،مطابق یک 

قرارداد مشخص نزد شما، از آنجا کمک دریافت کند. همه استخدام ها بعنوان دائم 

ن دیگری ذکر نشده باشد. اگر هدف شما از آغاز  محاسبه می شوند اگر در قرارداد چ�ی

استخدام دائمی نباشد، این امر اهمیت دارد که قراردادی تنظیم نمایید. بسیاری از 

وع می کنند. یک استخدام آزمای�ش  کت ها از سه یا شش ماه استخدام آزمای�ش �ش �ش

ور�ت به تمدید آن وجود ندارد.  می تواند بدون ذکر دلیل به پایان برده شود، �ن

در حقیقت تنها دو نوع استخدام وجود دارد: استخدام دائم و استخدام موقت. 

 ح�ت اگر توافقات شفاهی اعتبار داشته باشد، به آسا�ن سوء تفاهم پیش می آید. 

ن تر است.  ، مطم�ئ ن یک قرارداد استخدام کت�ب ن دلیل داش�ت بهم�ی

شما بعنوان کارفرما بایس�ت هرماه هزینه های کارفرما را برای پرسنل خود به اداره 

ن باید هرماه به کارکنان خود یک فیش حقو�ت داده  دازید. شما همچن�ی  مالیات ب�پ

ل بدهید که در آن مبالغی   و سایل یکبار لیست حقوق های پرداخت شده برای کن�ت

ان مالیا�ت که پرداخت نموده،  ن را که کارمند مربوطه در طول سال کسب نموده و م�ی

درج شده باشد. 

اگر رستوران، سالن آرایشگاه یا لباسشو�ی و خشکشو�ی اداره می کنید، بایس�ت یک 

فهرست پرسنل داشته باشید که در آن برای هر روز به وضوح نام، شماره شناسا�ی 

شخ� و ساعات کار کسا�ن که برای شما کار کرده اند ثبت شده باشد. 

ل نمایید  کت را کن�ت قبل از استخدام پرسنل این امر اهمیت دارد که پوشش بیمه �ش

به گونه ای که بیمه مزبور هم در صور�ت که ییک از کارکنان در محل کار آسیب ببیند، 

کت یا  این امر را پوشش دهد و هم در مواردی که ییک از پرسنل کاری کند که به �ش

یان آسیب برساند.  مش�ت

http://www.verksam.se
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ن این گام، از مرحله ای که خودتان تنها کار می کنید   اگر احساس می کنید برداش�ت

تا مرحله بعد که فردی را بخدمت می گمارید، مستلزم هزینه زیادی است، 

می توانید کوشش کنید کارکنا�ن را پیدا کنید که استخدام آنها مشمول سوبسیدها�ی 

از سوی اداره کار می شود. چندین نوع استخدام با اینگونه سوبسیدها یا حمایت ها 

وجود دارد:

Nystartsjobb )کار تازه آغاز شده( ـ اگر فردی را استخدام کنید که مد�ت طوال�ن 

ان دو برابر هزینه های کارفرما را  ن بیکار بوده است، می توانید از طریق اداره کار، م�ی

ط الزم آن است که فرد مذکور  برای همان مد�ت که فرد بیکار بوده دریافت کنید. �ش

باالی ۲۱ سال داشته و بیش از یکسال بیکار بوده باشد. بعنوان نمونه اگر فرد مذکور 

حقو�ت برابر با ۲۵۰۰۰ کرون در ماه داشته باشد، اداره کاریا�ب مبلغ ۱۳۸۲۵ کرون از این 

وع کار جدید به شما پرداخت می کند. )۲۰۱۵( مبلغ بعنوان کمک هزینه �ش

Instegsjobb )کار آغازی( ـ این سوبسید یا حمایت استخدامی را زما�ن دریافت 

ط الزم آن   می کنید که فردی را استخدام کنید که تازه به سوئد آمده باشد. �ش

است که فرد مورد نظر باالی ۲۰ سال داشته، بعنوان جویای کار نزد اداره کار ثبت 

شده باشد و از اقامت دائم او بیش از ۳۶ ماه نگذشته باشد. این امر می تواند 

ن شامل فردی شود که دارای یک به اصطالح کارت اقامت بوده و عضو  همچن�ی

ایط مذکور باشد شما  خانواده یک شهروند اتحادیه اروپا باشد. اگر فرد حائز �ش

 می توانید یک حمایت اقتصادی برابر ۸۰ درصد هزینه های پرداخت حقوق را از 

اداره کاریا�ب دریافت نمایید. شما می توانید حداک�ش تا ۲۴ ماه از این حمایت 

برخوردار شوید.

 Lönebidragsanställning )استخدام با کمک هزینه حقوق( ـ اگر فردی 

کم توان را استخدام کنید، می توانید بعنوان کارفرما کمک هزینه ای برابر با 

 ۸۰ درصد هزینه های حقوق را از اداره کاریا�ب دریافت نمایید. اما سقف حقوق 

 برابر ۱۶۷۰۰ کرون در ماه می باشد. اگر فرد مورد نظر حقو�ت باالتر دارد، باید 

مابقی حقوق را بدون کمک هزینه استخدام پرداخت کنید. 

Särskilt anställningsstöd )حمایت ویژه برای استخدام( ـ اگر فردی را 

فت«  ن کار و پی�ش استخدام کنید که مد�ت طوال�ن بیکار بوده و مشمول برنامه »تضم�ی

 شود، می توانید برابر ۸۵ درصد هزینه های حقوق را تا مدت دوسال از اداره کار 

دریافت کنید. 

اقدامات اداره کاریا�ب برای 

افراد بیکار بع�ن مواقع 

در اثر یک تصمیم سیایس 

تغی�ی می کند. هنگامی که 

می خواهید ک� را استخدام 

کنید برای آگاهی از قوانی�ن 

که در آن زمان معت�ب است 

با اداره کاریا�ب تماس گرفته 

و یا به تارنمای این اداره 

مراجعه کنید.

www.
arbetsformedlingen.se

http://www.arbetsformedlingen.se
http://www.arbetsformedlingen.se
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فهرست لغات
حمایت های اجتماعی ـ کمک اقتصادی از سوی ادارات دول�ت و جامعه.

ک�ت که مسئولیت دادن کار به فرد دیگر را برعهده دارد.  کارفرما ـ فرد یا �ش

 وضعیت استخدام فرد، بعنوان نمونه استخدام پاره وقت، 
گ

 فرم استخدام ـ چگونیک

استخدام ساع�ت یا استخدام دائم.

کت کار می کنند. لیست پرسنل ـ فهرست افرادی که در یک �ش

ل ـ برگه شامل اطالعات مربوط به حقوق دریافت شده   لیست حقوق پرداخ�ت برای کن�ت

و مالیات پرداخت شده برای هر کارمند.

استخدام موقت ـ استخدامی که تنها برای مدت معی�ن در جریان باشد.

استخدام پروژه ای ـ استخدامی که در طول اجرای یک پروژه در جریان باشد.

. ن ساع�ت  استخدام ساع�ت ـ به خدمت گرف�ت

.
گ

استخدام دائم ـ به اصطالح استخدام ثابت، استخدام تا زمان بازنشستیک
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»۷۵ درصد مشرتی های 

ما سوئدی هستند«. 
تولفا جالل 
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 هنگامی که کمون می خواست برنامه زیباسازی خیابان استورگاتان را پیاده کند، با 

یک کیوسک قدیمی مزاحم روبرو شد. این کیوسک یا باید جابجا می شد و یا برداشته 

کت خانه کمون این ایده مطرح شد که کیوسک مزبور بازسازی شده   می شد. در �ش

« منتقل شود. مردم هنگام عبور از میان   در منطقه مسکو�ن »آرا�ب
گ

و به پارک بزر�

این پارک احساس ناام�ن می کردند. با قراردادن کیوسک در آنجا می شد چشمها�ی 

برای نظارت و عالوه بر آن غذا�ی خوب، در محل بوجود آورد.

امروزه این کیوسک زیبا و تازه بازسازی شده توسط جالل و ندا تولفا اداره می شود. 

آنها محیل برای امرار معاش و ساکنان وکشو هم یک محل �و غذای فوق العاده 

بدست آوردند.

جالل و ندا نام این رستوران را با الهام از رستورا�ن که این زوج در بغداد 

می چرخاندند، »نانو راستا« گذاشتند. آنها این شغل را در بغداد یاد گرفتند. 

جالل می گوید: پدرم هم رستوران داشت. از وق�ت که ۱۵ ساله بودم بعداز مدرسه 

به آنجا می رفتم و کار می کردم. وق�ت ۱۸ ساله شدم توانستم خودم یک رستوران 

بخرم و بعداً آنجا را توسعه دادم. آنها این رستوران را با موفقیت به مدت ۲۰ سال 

 می کردند، اداره 
گ

در محله بلدیات، محله ای که فلسطی�ن های زیادی در آنجا زند�

وع شد. این خانواده با عجله و �ب برنامه به سوئد پناه آوردند.  کردند. سپس آشوب �ش

و جالل در اینجا بیکار شد. 

ـ من در یک رستوران در وکشو کارآموزی گرفتم اما احساس خو�ب نداشتم. 

د،   بنابراین زما�ن که این امکان بوجود آمد که کیوسک مزبور را در اختیار خود بگ�ی

او بالدرنگ اقدام کرد. 

جالل منوهای غذا�ی بلند پروازانه ای تهیه کرد، با همه خوراک ها�ی که معموالً 

خانه، آنها می خواستند  ن غم کوچیک آش�پ ی عر�ب می توان پیدا نمود. عل�ی ن در آش�پ

 خوراک ها�ی با باالترین کیفیت �و کنند. مدت زیادی طول نکشید تا اینکه 

ی ها آمدند. مش�ت

ی های ما سوئدی هستند.  ـ ۷۵ درصد مش�ت

رستوران عربی جالل
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 با این وجود که رستوران ما در یک منطقه قرار دارد که مهاجرین بسیاری در 

آن ساکنند. جالل از اینکه انسان های جدیدی فرهنگ غذا�ی متعلق به او را امتحان 

می کنند، خوشحال است. 

تفاوت اداره رستوران در سوئد و بغداد چیست؟

ـ در بغداد اینکار ساده تر بود. مردم مانند اینجا در ساعات معی�ن غذا نمی خوردند. 

آنها در تمام ساعات به آنجا می آمدند. اینجا در سوئد تعداد بسیاری راس ساعت 

۱۲ غذا می خورند. همه کشور یک ساعت �ف ناهار دارد. 

ن رستوران در سوئد سخت باشد. به عقیده آنها    جالل و ندا فکر نمی کنند داش�ت

ایط مشابهی وجود دارد. باید خوراک خوب �و کرد  ن �ش تقریباً در �ا� کره زم�ی

و خوش برخورد بود. در اینصورت رستوران خوب می چرخد. آنها با �عت کم و 

وع کردند. محل کار را که داشتند، کرایه هم مناسب بود زیرا  بدون وام کار را �ش

کمون عالقه داشت فعالیت کاری مثب�ت در پارک راه اندازی شود. 

 ـ سوئدی ها غذای عر�ب را دوست دارند. آنها عاشق ساالدهای جالب و فالفل 

ن به خو�ب پیش رفته است، با تعداد   تازه هستند. از همان اول برای ما همه چ�ی

ی.  زیادی مش�ت

ن کننده  بسیاری از کسا�ن که رستوران باز می کنند تصور می کنند بهای غذا کامالً تعی�ی

است. اما جالل متوجه شده که سوئدی ها به کیفیت غذا بیش�ت از بهای آن اهمیت 

می دهند. با این وجود افراد بیکار در این منطقه طبیعتاً به قیمت هم زیاد فکر می کنند. 

تفاوت در اینجاست. 

ی ها باید در فضای   یک مشکل این کیوسک آب و هواست. از آن جا�ی که مش�ت

ند، در فصول �د سال و هنگامی که   آزاد بنشینند و یا خوراک را به خانه ب�ب

 باران می بارد، کار مشکل می شود. اما اکنون نانو راستا با کمون مذاکره نموده 

ی ها می توانند �تا�  و یک آلونک در کنار کیوسک برپا نموده است. اکنون مش�ت

سال در فضای آزاد بنشینند. 

توصیه شما به کسا�ز که می خواهند رستوران باز کنند، چیست؟

ن می خندد، خوراک خوشمزه می شود. باید در اطراف کیوسک فضای  ـ زمانیکه آش�پ

یان آن را احساس کنند. و این امر در همه جای  خو�ب برقرار باشد، امری که مش�ت

ی ها همیشه باید احساس رضایت و شادی کنند. همیشه   جهان معت�ب است. مش�ت

باید کیفیت غذا باال باشد.
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 آیا در ارتباط با ادارات دول�ت سوئد، مانند اداره مالیات 

یا سازمان نظارت بر بهداشت، مشکال�ت وجود دارد؟

ـ نه، من فکر نمی کنم مشکیل وجود داشته باشد. باید از یک کارشناس امور اقتصادی 

 کمک گرفت تا کاغذها و مالیات ها همیشه منظم و درست باشد. و نظارت بهداش�ت 

 در اینجا کامال متفاوت است. آنها از کمون می آیند و �ک�ش می کنند. اما افرادی خوب 

ن اندازه مهم بود،   و خوش برخورد هستند. و بهداشت در بغداد هم دقیقاً به هم�ی

با وجود اینکه ک� برای �ک�ش نمی آمد.

در کمون از رستوران نانو راستا در پارک، بعنوان مکا�ن مهم یاد می شود. در اینجا 

سوئدی ها و خارجی ها از طبقه های مختلف اجتماعی، درست در وسط منطقه ای 

ن مالقت می کنند. همه می خواهند نزد جالل و ندا غذا بخورند. کارگرنش�ی

 از همه جلسات 
گ

شاید ارزش این رستوران کوچک در راستای تسهیل همپیوستیک

 دیگری که معموالً در جهت بهبود وضعیت این منطقه مسکو�ن برگزار می شود، 

بیش�ت باشد؟ این کامالً طبیعی است که انسان ها از طبقه بندی ها و گروه های مختلف 

به نانا راستا بیایند. 

 ندا فکر می کند شاید جالل بتواند به دیگرا�ن که می خواهند رستوران باز کنند، 

کمک کند. 

n .»او می گوید: »او خوب می داند چگونه می توان موفق شد

»زمانیکه آشپز می خندد، 

خوراک خوشمزه می شود. 

باید در اطراف کیوسک 

فضای خوبی برقرار باشد، 

امری که مشرتیان آن را 

 احساس کنند. و این امر 

 در همه جای جهان 

معترب است«.
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آلونک
کت آن است  یک راه ارزان و ساده برای حل مشکل ایجاد یک محل تجاری برای �ش

ون ساختمان مسکو�ن خود  که فرد آن را بشکل یک آلونک )Attefallhus( در ب�ی

ن مجوز برای یک به اصطالح آلونک ساده است. آلونک بعنوان یک  قرار دهد. گرف�ت

ساختمان تکمییل در باغچه یا حیاط یک ساختمان معمویل تلقی گردیده و نیازی به 

مجوز ساختمان ندارد. یک آلونک می تواند تا ۲۵ م�ت مربع مساحت داشته باشد. 

مقررات مربوط به خواروبار برای رستوران ها
ک� که می خواهد یک کافه یا رستوران در سوئد تاسیس کند، باید پیش از آغاز کار، 

محل کار خود را نزد سازمان حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمون یا معادل آن 

خانه ای که مورد استفاده قرار  ن ثبت کند. برای اداره محیط زیست اطالعا�ت نظ�ی آش�پ

د، نشا�ن و نوع خورا� که قرار است �و شود، مورد نیاز است. این مسئولی�ت  می گ�ی

هم برای کمون و هم رستوران است که افراد بیمار نشوند. فردی که رستوران را 

ن استفاده کند. اداره محیط زیست  اداره می کند مسئولیت دارد که از خواروبار مطم�ئ

ل ها�ی در مورد مواد غذا�ی انجام دهد.  موظف است کن�ت

وع کرد. حداقل دو هفته بعداز درخواست ثبت می توان کار را �ش

ایط الزمه بنیادی  ن می خواهد اطالع حاصل کند که �ش اداره محیط زیست همچن�ی

ات مناسب و روال کاری خو�ب برای  ن کت، تجه�ی خو�ب مانند محل کار مناسب برای �ش

ن مایلند مشاهده کنند که یک طرح،  موسسه در نظر گرفته شده است. آنها همچن�ی

خانه سطح مناس�ب  ن ل و نظارت شخ� برای اطمینان از آنکه آش�پ  یک برنامه کن�ت

 از بهداشت را حفظ کند، وجود دارد. اگر ک� در آینده از خوردن غذا بیمار شود، 

 این امر اهمیت دارد که بتوان نشان داد که طرح مزبور واقعا دنبال شده است، 

خانه انجام پذیرفته است.  ن که همه اقدامات الزم برای حفظ مناسب بهداشت آش�پ

باید بتوان هرگاه الزم بود برنامه نظارت شخ� خود را نشان داد.

کت ها�ی  ل تنها برای کمون اهمیت ندارد. �ش  اما یک برنامه شخ� برای کن�ت

که با مواد غذا�ی �وکار دارند براساس قانون موظفند یک برنامه نظارت شخ� 

که با فعالیت های آنها مطابقت داده شده را دنبال کنند. این امر برای شما که 

ی دارد. اگر روزی همه کسا�ن که ناهار مخصوص  رستوران دارید اهمیت بیش�ت

روز را در رستوران شما خورده اند، به بیماری عفونت معده و روده مبتال شوند 

و ک� این موضوع را به روزنامه ها اطالع دهد و مطل�ب در این مورد نگاشته 

ی ها ناپدید شده و مجبور  شود، این امر می تواند بمعنای آن باشد که همه مش�ت

به تعطییل رستوران شوید. نمونه های بسیاری از رستوران ها�ی وجود دارد که 
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یان به بیماری معده و روده، مجبور به تعطییل  تنها پس از یک نوبت ابتالی مش�ت

وری است.  ن دقت �ن شدند. پس داش�ت

 اما اگر فرد بتواند کاری کند که روال کاری روزانه بخو�ب پیش رود، اینکار نه دشوار 

ل  و نه عجیب خواهد بود. آنچه باید انجام شود این است که یک برنامه نظارت و کن�ت

شخ� خوب تهیه نمایید که پس از آن بشکل روزانه دنبال شود، طبیعی و ساده.

 هرن تهیه منودن یک برنامه نظارتی شخصی 

بر روی مواد غذایی
ح دهید  ، بایس�ت برای کمون �ش در برنامه نظارت شخ� خود برای مواد غذا�ی

چگونه موارد زیر را حل می کنید: 

ن نمایید که همه کارکنا�ن که با مواد غذا�ی  آموزش ـ چگونه می توانید تضم�ی  •

ن انجام پذیرد،  �وکار دارند از دانش کا�ن برای آنکه �و غذا به شکیل مطم�ئ

برخوردارند. چه ک� آموزش می دهد؟ چگونه رئیس رستوران اقدامات الزم 

را برای آنکه همه کارکنان برنامه نظارت شخ� را رعایت کنند، بعمل می آورد؟ 

همه در رستوران باید این اطالعات را بدانند. همه باید از روال کار روزانه 

وی کنند. پ�ی

ل ها�ی را در هنگام تحویل کاالها بعمل  ز اجناس ـ چه کن�ت تحویل گرف�ت  •

ل اینکه اجناس در دمای مناسب بوده و بسته  می آورید، بعنوان نمونه کن�ت

بندی آن ها آسیب ندیده است. اگر ایرادی وجود داشته باشد چکار می کنید؟ 

فکر کنید که کامیو�ن اجناس را در یک جعبه کثیف به رستوران حمل می کند 

که مد�ت طوال�ن در انباری نگهداری شده که موش ها و پرنده گا�ن هم در آن 

وجود دارد؟ اجناس دریاف�ت چگونه دسته بندی و وارد رستوران می شوند؟ 

نباید اینگونه باشد که هر بار دریافت اجناس تهدیدی برعلیه بهداشت و برنامه 

ل مواد غذا�ی باشد. کن�ت

جداکردن ـ مواد غذا�ی چگونه نگهداری می شوند؟ چگونه غذاهای ویژه و دیگر   •

مواد غذا�ی از هم جدا نگهداشته می شوند؟ افراد دارای آلرژی تنها در صورت 

وجود ردی از آنچه به آن آلرژی دارند در غذا، بیمار می شوند. 

کردن ـ برای نظافت رستوران چه روال کاری وجود دارد، با چه فواصل  ز تم�ی  •

ی می شوند، پشت   زما�ن کف رستوران برس زده می شود، کمدها گردگ�ی

ح داده شوند.  ن می شود و ایل آخر. این امور باید �ش  اجاق و یخچال تم�ی

ها�ی با فواصل  ن ن می شوند و چه چ�ی ها�ی در رستوران هر روز تم�ی ن  چه چ�ی
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زما�ن بیش�ت )هر هفته، هر ماه یا هر شش ماه(. مواد شوینده و وسایل نظافت 

در کجا نگهداری می شوند؟ مواد شیمیا�ی نباید هرگز در نزدییک غذا قرار 

ند. روال روزانه نظافت باید براساس یک جدول کاری سالیانه دنبال   گ�ی

شده و برای هربار نظافت عالمت زده شود. 

ن می دهد که کیفیت آب در سطحی خوب  کت تضم�ی آب ـ چگونه �ش  • 

 حفظ می شود؟ آیا از آب لوله ک�ش شهری، چاه شخ� یا محفظه آب 

استفاده می شود؟

بهداشت شخیص ـ اگر کارکنان بعداز انجام وظایف کاری گوناگون یا بعداز   •

 ممکن است 
گ

آن که به توالت رفته اند، دست های خود را نشویند، به ساد�

ن اگر آنها در لباس های کثیف  ی های خطرناک را انتقال دهند. همچن�ی  باک�ت

 کار کنند یا زما�ن که در کنار ظرف های غذای در حال پخت ایستاده اند ، 

کت در  ی ها شوند. �ش کاله بر � نداشته باشند، می توانند موجب رشد باک�ت

مورد لباس های کار چه مقررا�ت دارد؟ کاله یا محافظ مو؟ زیورآالت و دستبند؟ 

ن مستقیم با مواد غذا�ی  زیورآالت و دستبند نباید در هنگام �وکار داش�ت

ند. اگر کارکنان دچار بیماری عفونت معده و روده  مورد استفاده قرار گ�ی

شوند، چه باید کرد؟ چگونه و کجا کارکنان دست های خودشان را می شویند؟ 

اگر کارکنان سیگار می کشند کجا اینکار را انجام می دهند؟ در مورد سیگار 

 کشیدن، این امر هم باید رعایت شود که در لباس کار نباید سیگار کشید 

و بعداز سیگار کشیدن باید دست ها را شست و ترجیحا در محل کار اصالً 

نباید سیگار کشیده شود. 

حیوانات موذی ـ برای آنکه حیوانات موذی در رستوران وجود نداشته باشد   • 

ه موسوم به ماهی نقره ای(  چه اقداما�ت بعمل می آورید؟ وجود بید کاغذ ) ح�ش

خانه بهداش�ت نیست. و این امر هم خوشایند نیست که  ن یا مورچه در آش�پ

خانه بدود. اگر حیوانات موذی در محل کشف شوند  ن مویسش بر روی کف آش�پ

چه می کنید؟ آیا سگ ها اجازه دارند وارد رستوران شوند؟ 

ی های  زمان و درجه حرارت ـ اگر یک یخچال به اندازه کا�ن �د نباشد باک�ت  •

ن  زیادی در آن رشد می کنند. چگونه درجه حرارت پخت غذا، گرم نگهداش�ت

غذا، �د کردن و گرم کردن، درجه حرارت یخچال، فریز و دما در کنار 

ی و ثبت دف�ت می کنید؟ با چه فواصل زما�ن این امور   پیشخوان را اندازه گ�ی

ل می کنید؟ کدام مرزهای دما�ی را می پذیرید؟ اگر مواد غذا�ی بیش   را کن�ت

از اندازه گرم یا �د باشند چه می کنید؟ چگونه مواد غذا�ی یخ زده را از 

انجماد خارج می کنید؟ 
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عالمت گذاری ـ چه ک� مسئول است که غذا واقعاً شامل آنچه در منو ذکر   •

شده، می باشد؟ ک� که به آجیل حساسیت داشته باشد، ممکن است تنها بر 

یان را  اثر کمی باقیمانده ی آجیل در غذا تا حد مرگ بیمار شود. چگونه مش�ت

ل  آنکه تاریخ  از مواد تشکیل دهنده غذا آگاه می کنید؟ چه اقداما�ت برای کن�ت

مرصف یک بسته بندی باز شده، نگذشته باشد، بعمل می آورید؟ چگونه 

بسته های غذا�ی که خودتان می فروشید را عالمت گذاری می کنید؟ چگونه 

؟ و یا در  ن باقیمانده غذا را نگهداری می کنید؟ در یک بشقاب �باز روی م�ی

یک ظرف پالستییک دربسته در فریزر عالمت گذاری شده با تاریخ و محتوا؟ 

باید نشان داد که برای نگهداری مواد غذا�ی روال کاری مناس�ب وجود دارد. 

از چه بسته بندی ها�ی برای مواد غذا�ی استفاده می شود؟ وساییل که در تماس 

ند باید با عالمت جام و چنگال نشان دار شده باشند  با مواد غذا�ی قرار می گ�ی

و یا اینکه از سوی فروشنده گواهی مب�ن بر تایید این وسایل برای استفاده با 

مواد غذا�ی وجود داشته باشد. بع�ن ظروف پالستییک برای استفاده با مواد 

ن مواد غذا�ی گرم، بعنوان نمونه  غذا�ی �د ساخته شده اند و نه برای ریخ�ت

ات/مواد مناسب دقت کنید.  ن هنگام �د کردن آنها. در استفاده از تجه�ی

ل می کنید که وسایل بسته بندی  که استفاده  ظروف بسته بندی  ـ چگونه کن�ت  •

ن با مواد غذا�ی مناسب است؟ ظروف  می کنید برای در تماس قرار گرف�ت

بسته بندی در کجا نگهداری می شوند؟ 

•  تعم�ی ونگهداری ـ چگونه نیاز به تعم�ی در رستوران را کشف و برطرف 

می کنید، بعنوان نمونه کایسش شکسته. چه ک� مسئول اینکار است؟ چگونه 

ایط  خانه و دیگر دستگاه ها �ش ن اطمینان حاصل می کنید که هواکش های آش�پ

خانه  ن خو�ب داشته و بخو�ب کار می کنند؟ با چه فواصل زما�ن فیل�ت هواکش آش�پ

را تعویض می کنید؟

قابلیت ردیا�ب ـ اگر ک� بگوید از خوردن غذا نزد شما بیمار شده، چکار   •

می کنید؟ چگونه غذای مورد نظر را ردیا�ب می کنید؟ آیا می دانید همه غذاها 

پیش از آنکه به رستوران شما بیایند، از کجا آمده اند؟ 

درج منشاء گوشت گاو ـ گوشت گاو باید با تاریخ شقه و تکه تکه شدن و   •

کشور منشاء عالمت گذاری شده باشد. چه روال کاری در رستوران برای 

ل این امر وجود دارد؟ چگونه گوش�ت که با آن کار کرده و �و می کنید  کن�ت

را عالمت گذاری می کنید؟ باید شماره های مرجع بر روی گوشت وجود داشته 

باشد و به روش�ن جا�ی که گوشت از آنجا می آید، جا�ی که حیوان در آن بدنیا 

آمده، پروار شده و کشتار شده درج شده باشد. 
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ح دهید چه خطرا�ت ممکن است در رستوران  تجزیه و تحلیل خطرات - �ش  •

ی کنید. ریسک های  شما پیش بیاید و چگونه می خواهید از وقوع آنها جلوگ�ی

ح دهید.  ییک، شیمیا�ی و میکروبیولوژییک موجود را �ش ن ف�ی

زباله و کاالهای مرجوعیـ  چگونه زباله های رستوران جمع آوری و دفع می شوند   •

ن می شود؟ فضای نگهداری جعبه های قدیمی  و با چه فواصل زما�ن اتاق زباله تم�ی

ه کجاست؟ اگر زباله های قدیمی  نان و جعبه های نوشابه، کارتن های خایل و غ�ی

ی های بسیار خطرنا� بوجود می آید.  در رستوران وجود داشته باشد، باک�ت

زباله ها بوی بد هم بوجود می آورند. از آن گذشته زباله ها حیوانات موذی را 

بخود جذب می کنند. باید نشان داد که زباله ها هرگز در نزدییک غذا نیستند. 

بازنگری ـ با چه فواصل زما�ن برای بازنگری برنامه ریزی می کنید، به بیان   • 

ن خوب است و اینکه  دیگر مرور همه برنامه نظارت و برریس آنکه همه چ�ی

روال کاری معمول واقعاً دنبال می شود.  هنگامی که نیاز به تغی�ی در برنامه 

ل وجود داشته باشد، چه ک� اینکار را می کند؟ کن�ت

منتظره بازدیدهای غ�ی

 این امر را مد نظر قرار دهید که بازرسان بخش محیط زیست و بهداشت کمون 

ن بهداش�ت  ممکن است هر زمان به رستوران شما بیایند تا برریس کنند که همه چ�ی

ل شخ� خود را دنبال می کنید.  ل کنند که شما واقعاً برنامه کن�ت  است، و کن�ت

آنها نیازی ندارند قبل از آمدن زنگ بزنند.
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 اینگونه می توانید یک محیط کار 

مناسب در رستوران بوجود بیاورید

س و جابجا�ی بارهای  انسان ها�ی که در رستوران کار می کنند اغلب در معرض اس�ت

 با 
گ

 و برید�
گ

ن می باشند. دیگر حوادث معمول، آسیب های نایسش از سوختیک سنگ�ی

ایط کار خوب باشد.  کارد می باشد. اقدامات الزم را بعمل آورید تا از همان آغاز �ش

امون نحوه بوجود آوردن محیط کاری  سازمان بهداشت محیط  کار، توصیه ها�ی پ�ی

خانه دارد. ن خوب در آش�پ

بجای حمل کردن، از وسایل کمیک استفاده کنید، بعنوان نمونه یک چرخ یا   •

ن را در نزدییک بدن حمل کنید.  آسانسور. اشیاء سنگ�ی

خانه داشته باشید تا  ن ن بردن در آش�پ کار با قابلیت باال و پای�ی ن خوب است یک م�ی  •

ن بدن مناس�ب داشته باشید. تالش کنید  هنگامی که کار می کنید حالت قرارگرف�ت

در هنگام کار کردن گاهی ایستاده و گاهی بنشینید.

ن دقت  ن مناسب و ترجیحاً زبر و ناصاف باشد. همچن�ی سعی کنید کف زم�ی  • 

 کنید که کفش های خو�ب داشته باشید با کفی داخیل که کف پا را بخو�ب در 

ن گرمی  د و سطح باال�ی آن کامالً روی پا را بپوشاند تا در صور�ت که چ�ی بر بگ�ی

بر روی پاهایتان بریزد، از آنها محافظت شود. 

در هنگام نظافت و ظرفشو�ی از دستکش استفاده کنید. دقت کنید که در   •

ید. اقدامات الزم را بعمل آورید تا  تماس با مواد شیمیا�ی قوی قرار نگ�ی

وری برای آبک�ش چشم ها در صورت ورود مواد شیمیا�ی قوی   لوازم �ن

به آنها وجود داشته باشد.

ه های ثابت کننده  ییک و گ�ی ن های الک�ت دقت کنید که کلید محافظ جان برای ماش�ی  •

ی شود. صفحه �خ کردن گوشت نصب شده باشد تا از افتادن آن جلوگ�ی

خانه وجود داشته باشد. ن دقت کنید که نور کا�ن و تهویه مناسب در آش�پ  •

احت کردن در  ید. اس�ت احت حسا�ب بگ�ی و فراموش نکنید که وقت های اس�ت  •

خانه کم می کند.  ن ن کار، از فشار روی آش�پ ب�ی

چه سازمان بهداشت محیط کار: »محیط کار مناسب در  مطالب بیش�ت را در دف�ت

چه در تارنمای سازمان بهداشت محیط کار،  رستوران شما«، مطالعه نمایید. این دف�ت

ن انتشارات، برای دانلود کردن موجود است.  www.av.se, در ب�ی

http://www.av.se
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یک سیستم تهویه هوای خوب و ارزان تهیه کنید

کت بشکل یک رستوران،  ییک از موارد بسیار گرانقیمت در هنگام راه اندازی �ش

کت های دیگر، سیستم تهویه  گاه خودرو، سالن آرایشگاه و بسیاری �ش  تعم�ی

هوا می باشد. 

 تا 
گ

افرویسش معمویل می تواند بساد� ن هزینه های سیستم تهویه هوا برای یک پی�ت

سیصدهزار کرون برسد. بسیاری افراد هنگامی که این موضوع را می شنوند، همه 

کت را رها می کنند. اما راه حل ها�ی وجود دارد.  رویاهای خود برای تاسیس �ش

 ST-vent AB کت سیستم های تهویه هوای موسوم به  استافان هکانسون �ش

را در وکشو اداره می کند. او اغلب کوشش کرده به پیمانکاران جدید برای پیداکردن 

راه حل های تایید شده برای این امر که آنچنان هزینه بر نباشند، کمک کند. در اینجا 

توصیه های استافان برای بدست آوردن یک سیستم تهویه هوای تایید شده در یک 

مکان جدید با حداقل هزینه می باشد:

ن  وع کنید. الزم نیست از همان اول�ی کار خود را از یک محدوده کاری محدود �ش  •

ی خودروها کنید. و می توان  ن وع به رنگ آم�ی گاه خودرو، �ش هفته افتتاح تعم�ی

ن �خ کردن گوشت Stekbord و �خ کن سیب زمی�ن  رستوران را بدون م�ی

Fritös هم چرخاند. می توان خوراک های فوق العاده خوب رستورا�ن را با 

خانه تهیه نمود. بعداً، زما�ن که  ن دو اجاق دست دوم و دو هواکش معمویل آش�پ

ش داد،  وع به کسب درآمد بیش�ت نمود، می توان فضای کاری را گس�ت کت �ش �ش

فته تری خریداری نمود،  ی کسب نمود، و سیستم هواکش پی�ش مجوزهای بیش�ت

که در آن زمان مورد نیاز خواهد بود. 

 »محل را خودتان 

 تجهیز و آماده کنید 

تا نیازی به آنچنان 

هواکش پیرشفته ای 

نباشد«.

هوکانسون استافان 



100

رستوران عر�ب جالل

سید  با مالک ساختمان مذاکره کنید شاید آنها هزینه تهویه هوا را بدهند و ب�پ  •

ی می گذارد. اگر کرایه خییل گران می شود،  این امر بر روی کرایه چه تاث�ی

این موضوع را برریس کنید که خودتان سیستم تهویه هوا را بسازید، شاید 

ید. بتوانید از یک آشنا که به کارهای ف�ن وارد است کمک بگ�ی

سید نام با مالحظه ترین  از دیگرا�ن که در شاخه شغیل شما کار می کنند ب�پ  • 

کت سیستم های  کت تهویه هوا در شهر شما چیست. باید یک �ش ین �ش و به�ت

تهویه هوا پیدا کنید که با شما همدردی کرده و وضعیت شما را درک کند. 

تهویه هوا مانند �ویس بهداش�ت و حمام نیست که باید از سوی یک   •

استادکار دارای مجوز نصب شده باشد تا مشمول بیمه شود. می توان شخصاً 

هواکش خود را نصب کرد و یا از یک دوست کمک گرفت. اما ابتدا یک 

کت واقعی نصب هواکش را برای یک یا دو ساعت مشاوره به خدمت  �ش

ان الزم برای  ن ید تا محل مزبور را برریس نموده و نوع جریان هوا و م�ی بگ�ی

ن یک تهویه مناسب  تهویه، اندازه و نوع هواکش های الزم را برای داش�ت

محاسبه کند . سپس خودتان شخصاً و یا با کمک یک دوست آن را نصب 

کت تهویه هوا بخواهید به آنجا آمده و نتیجه کار   نموده و سپس از �ش

کت تهویه یک بازریس نها�ی   را مشاهده نموده و تالش کنید از سوی �ش

از آنجا انجام شود. 

ن قبل از ساخت هواکش با دودکش پاک کن )Sotare( هم  شما باید همچن�ی  •

کردن سیستم تهویه از کثیفی و دوده امکان پذیر باشد.  ن صحبت کنید. باید تم�ی

وگرنه باید آن را از نو نصب کنید. 

ات تهویه هوا تنها از سوی عمده فرویسش ها به نصب کنندگان  ن معموالً تجه�ی  •

فروخته می شود. اما در واقع می توان این وسایل را هرچه بیش�ت نزد 

کت های فروشنده لوازم ساختما�ن بزرگ پیدا کرد، فروشگاه ها�ی که خود  �ش

نت هم بدنبال  شما هم می توانید از آنها خرید کنید. جستجوکردن در این�ت

هواکش ها�ی که به شما توصیه شده، کار هوشمندانه ای است، تالش کنید 

خودتان بدنبال محل خرید آنها بگردید. به سایت بلوکت مراجعه کنید و یا 

کت های نصب کننده سیستم های تهویه درباره هوکش های دست دوم  از �ش

برای فروش سوال کنید. 

فته ای  ن و آماده کنید تا نیازی به آنچنان هواکش پی�ش محل را خودتان تجه�ی  •

نباشد. بعنوان نمونه صندیل های شستشوی مو را در نزدییک مکان های طبیعی 

مکش هوا که اغلب پنجره ها هستند، قرار دهید و بدین ترتیب نیازی به نصب 

هواکش ویژه برای شستشوی مو نخواهید داشت.
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فهرست لغات

ییک است که در هنگام خطر یا بروز مشکل جریان برق   کلید محافظ جان ـ یک کلید الک�ت

را قطع می کند و اغلب به یک جعبه فیوز وصل است.

هیئت نظارت بر ساخت در کمون ـ بخ�ش در کمون که با صدور مجوز ساخت کار می کند.

سازمان بهداشت محیط کار ـ سازما�ن دول�ت که بر امنیت محل کار در سوئد نظارت می کند.

تهویه هوا ـ تعویض هوا.

از نصب غ�ی اصویل سیستم تهویه هوا براساس محاسبات خود اکیداً   • 

خودداری کنید. )استافان با دارندگان رستورا�ن مواجه شده که خودشان شخصاً 

 بدون مشاوره با کارشناس، اقدام به ساخت کرده اند. در بع�ن مواقع سیستم 

ون بداخل می کشد که  نصب شده از سوی آنها هوای �د بسیار زیادی از ب�ی

دازند.   موجب می شود مجبور شوند مبالغ بسیاری برای گرم کردن محل ب�پ

این امر هم زیاد جالب نیست که فرد در رستورا�ن غذا بخورد که در زمستان 

باد �د بداخل آن می وزد(. اغلب پول مشاوره با کارشناس در این موارد، 

دوباره بدست می آید. 

ون  به این فکر کنید که با مالک ساختمان در مورد روش هدایت هوا به ب�ی  •

به توافق برسید تا سیستم تهویه هوای محل کار شما بر روی تهویه بقیه 

ون هدایت  و�ن به ب�ی ساختمان تاث�ی نگذارد. اگر هوا از طریق یک دیوار ب�ی

می شود، این امر نباید مزاحم هوای تازه دیگر ساکنان خانه شده یا بوی 

ون بالکن ها و مانند آن پراکنده کند.  نامطبوع ب�ی

به هر رویسش که سیستم را نصب کنید، بایس�ت تعریفی از تهویه داشته باشید   •

ن جاری مورد تایید از سوی هیئت ساختمان در کمون  که در مطابقت با قوان�ی

ن باید آن را آنقدر خوب بسازید که در برابر بازدیدهای   شما باشد. همچن�ی

قبه سازمان بهداشت محیط کار، مشکیل پیش نیاید. بله، و همه آنچه  غ�ی م�ت

در باال ذکر شد باید از سوی لوله پاک کن هم که باید مرتباً لوله های هواکش 

ن کند، تایید شود. را تم�ی

ن و مقررات سیستم تهویه هوا وجود ندارد.  هیچ راه میان بری در قوان�ی  • 

اما می توان از آنچه از ابتدا تصور کرده بودید، ارزان تر اینکار را انجام داد. 

اگر فرد کمی زرنگ باشد.
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 »کمون متوجه 

شد که گوسفند 

خوشایندتر از ماشین 

چمن زن است«.
مح�ب محمد 
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 محمد مح�ب در کشور خودش افغانستان با گوسفندها کار می کرد. هنگامی که جنگ او 

را مجبور به پناه آوردن به سوئد کرد، او از یک آپارتمان اجاره ای در وکشو � در آورد. 

 می کند، دلش می خواست کار 
گ

 اما محمد با وجود اینکه در یک آپارتمان در شهر زند�

با گوسفندها را ادامه دهد. بعداز چند سال تالش او دوباره چوپان شده است، این بار 

در سوئد.

بعداز آنکه محمد مح�ب دوره  ای یکساله را در مدرسه کشاورزی »ماِکن« به زبان 

سوئدی ساده گذراند و در مراکز کشاورزی مختلف کارآموزی نمود، دلش می خواست 

ک�ت متعلق به خود را راه اندازی کند. �ش

او به همراه ییک از معلمان خود در مدرسه کشاورزی به بوم شناس کمون مراجعه نمود 

مناسب برای محیط  ن های چمن زن پرصدا و غ�ی و پیشنهاد کرد بجای استفاده از ماش�ی

ن کمون، از گوسفندها برای چرا در این  زیست برای کوتاه کردن چمن های مناطق س�ب

مکان ها استفاده شود. بوم شناس کمون از این امر استقبال کرد. آنها یک درخواست 

ک برای این پروژه برای اداره کشاورزی ارسال نمودند. و به آنها پول پرداخت شد.  مش�ت

محمد با احتیاط و با چند گوسفند، با همکاری کشاورزی بنام الرش اریک یوهانسون 

وع کرد. قرار شد از گوسفندها در طول  در اوس�ب گورد در حومه وکشو، کار را �ش

« نگهداری شود. پس از آن در آنجا یک کار صبورانه و درازمدت  زمستان در »اوسا�ب

وع شد تا از این طریق بتوان به شکیل قاعده مند گله  برای نگهداری میش ها �ش

گوسفندان را افزایش داد. در حال حا�ن محمد ۵۰ گوسفند دارد. این کار شاید 

درآمدی برابر ۳۰۰۰۰ کرون در سال ایجاد کند. برای آنکه محمد بتواند واقعاً از این راه 

 کند، او نیاز دارد که این گله تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ گوسفند افزایش یابد. در حال 
گ

گذران زند�

ن می کند. رویای او این است   خود را تام�ی
گ

ن از راه کشاورزی زند�  حا�ن او همچن�ی

ن کند.  خود را تام�ی
گ

که در درازمدت کامالً از طریق گوسفندهایش زند�

الرش اریک و محمد با کمک یکدیگر تورهای فلزی برای نگهداری گوسفندان 

کشیده اند و تاکنون چهار کیلوم�ت تور کشیده شده است. کمون هزینه میله های 

نگهدارنده و اداره کشاورزی هزینه تورها را می پردازد. اکنون آنها می خواهند کار 

ی در اطراف شهر گوسفند نگهدارند.  را توسعه داده و در محله های مسکو�ن بیش�ت

ن از سوی یک کلوپ گلف شخ� ماموریت یافته که گوسفندها را در  محمد همچن�ی

ن گلف به چرا وادارد.  اطراف زم�ی

محمد محبی پرورش دهنده گوسفند است
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ن از سوی اتحادیه  هر جا گوسفندان محمد مح�ب چرا می کنند، می توان برای زم�ی

اروپا حمایت دریافت نمود، حمایت منطقه ای یا کمک هزینه بازسازی. این پول ها 

ن های چمن زن  ن توسط ماش�ی کت محمد درخواست می شوند. هنگامی که زم�ی توسط �ش

کوتاه می شد، به کمون حمای�ت از سوی اتحادیه اروپا تعلق نمی گرفت. درآمدها�ی که 

ن  او در حال حا�ن دارد عبارتند از درآمد از محل فروش گوسفند )گوشت(، همچن�ی

کمک مایل از سوی کمون و از کلوپ گلف برای آنکه علف ها توسط گوسفندان کوتاه 

ن حمایت مایل از سوی اتحادیه اروپا برای آنکه مراتع بخو�ب  می شود، و همچن�ی

نگهداری می شوند. 

 در آینده می توان از افرادی هم که مایلند گوسفندها در اطراف خانه های تابستا�ن 

دازند، پول دریافت نمود.  آنها به چرا ب�پ

ن می کند. برای آنکه بتوان کمک هزینه منطقه ای  ایطی را هم تعی�ی اما اتحادیه اروپا �ش

ن مربوطه را یاد گرفت. بعنوان نمونه نباید گیاه  را دریافت نمود، بایس�ت همه قوان�ی

« در مراتعی که گوسفندان در آن چرا می کنند وجود داشته باشد، زیرا  »علف طال�ی

 علف طال�ی یک گیاه هرز بسیار معمول است و این امر کار زیادی را طلب می کند. 

د تا  او از یک حسابرس در مورد مسائل اقتصادی و امور حسابداری کمک می گ�ی

بتواند بطور کامل وقت خود را بر روی گوسفندان و کارهای عمیل بگذارد. 

محمد می خواهد اکنون کار خود را توسعه داده و یک آغل برای گوسفندان خود در 

ش مناطق شهری خود، چندین کلبه ییال�ت با  نزدییک شهر تهیه کند. کمون برای گس�ت

انبارهای علوفه در اطراف وکشو خریداری نموده است. محمد می تواند ییک از این 

ن پیش رو،  مزارع را به ارزا�ن کرایه کند. برای پروژه بازسازی آن قرار است در پای�ی

تقاضای پول کنند.

وع کردن به کار با گوسفندها، اینجا در سوئد مشکیل ندارد«.  محمد می گوید: »�ش

ی انجام داد. با ک� در کمون  من فکر می کنم می توان اینکار را در کمون های بیش�ت

صحبت کنید درباره اینکه استفاده از گوسفند برای محیط زیست زیباتر، ارزان تر، 

ن است.  ساکت تر و به�ت از ماش�ی

ی جات ارگانیک که در مناطق نزدیک کشت  ن در بسیاری از مناطق، نیاز شدیدی به س�ب

شده وجود دارد. در حقیقت با وجودی که تقاضا باالست، به این محصوالت نمی توان 

دست یافت. 

ـ بسیاری از مهاجران تصور می کنند که کار کردن در زمینه کشاورزی در سوئد دشوار 

 در مناطق روستا�ی سخت است. این امر مایه تاسف است، زیرا امکانات 
گ

است، زند�

کاری زیادی در مناطق روستا�ی سوئد وجود دارد. بعقیده محمد بعنوان مثال برای 

جوان ها، پیداکردن کار تابستا�ن در مناطق روستا�ی آسان تر از شهر است. 
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با وجود این که او با گوسفندها کار می کند، خود او بازهم در آپارتمان خود در شهر 

 خواهد کرد. 
گ

زند�

ـ من سه فرزند دارم که در داخل شهر در تیم های فوتبال بازی می کنند و دوستا�ن 

در اینجا دارند. جابجاکردن نوجوان ها، به مناطق دور روستا�ی سخت است. آنها مایل 

به این کار نیستند. اما اگر بچه ها کوچک تر بودند، ما نقل مکان کرده بودیم. می دانید 

که بچه های کوچک عاشق حیواناتند. اما بچه های بزرگ تر می گویند: »حیوانات بو 

می دهند«. هاها.

هم� محمد در حال حا�ن یک دوره آموزیسش رستوران در وکشو می گذراند. 

ن را شخم می زد.   محمد در روستای خود در جاغوری افغانستان، با گاو زم�ی

او یک گاو و حدود صد راس بز و گوسفند داشت. برخالف سوئد در آنجا گوسفندها 

همراه یک چوپان در فضای آزاد چرا می کردند. اما شباهت ها�ی هم وجود دارد. 

 می کرد هم برف می آمد و زمستان های �دی 
گ

در مناطق کوهستا�ن که مح�ب زند�

داشت. دقیقاً مانند سوئد می بایست برای زمستان کاه جمع  آوری می شد و حیوانات 

 تا زما�ن که جنگ 
گ

چند ماه از سال در داخل فضای �بسته نگهداری می شدند. زند�

وع نشده بود، خوب بود.  �ش

ن های شخ� از کشاورزان کردند. بعداز آن بود  وع به مصادره کردن زم�ی  ـ آنها �ش

که ما فرار کردیم. 

رویاهای شما برای آینده چیست؟

ـ آرزوی من ییک این است که بتوانم ییک از آغل های کمون را که وضعیت نامناس�ب 

دارد بازسازی و آن را به یک محل نگهداری گوسفند مناسب تبدیل کنم و امیدوارم 

وع به ذبح گوسفند کنم.  ن انجام شود و دیگر اینکه در آینده �ش ن پای�ی این کار در هم�ی

ن  دلم می خواهد گوشت گوسفند با ذبح اسالمی بفروشم. خییل ها طالب اینچن�ی

 گوش�ت هستند. اگر به اینکار موفق نشدم، می خواهم گوشت ها را به کشتارگاه 

ک در مالکیت چندین کشاورز اسمولندی است، بدهم   »بونا ُشت« که بطور مش�ت

ی برای هر کیلو گوشت دریافت کنم. و به این ترتیب پول بیش�ت

ن جایزه   اول�ی
گ

هنگامی که این سطور نوشته می شود محمد و الرش اریک به تازه �

محیط زیست وکشو را بدلیل کار با »گوسفند در شهر« دریافت نمودند. نام این 

n .ن وکشو« می باشد جایزه »کار س�ب

»بسیاری از مهاجران تصور 

می کنند که کار کردن در 

زمینه کشاورزی در سوئد 

دشوار است، زندگی در 

مناطق روستایی سخت 

است. این امر مایه تاسف 

است، زیرا امکانات کاری 

زیادی در مناطق روستایی 

سوئد وجود دارد«.
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نگهداری از حیوانات در سوئد
ن محافظت از  همه کسا�ن که در سوئد از حیوانات اهیل نگهداری می کنند باید قوان�ی

ن از جمله می گویند که گاوها، گوسفندان و بزها باید  حیوانات را رعایت کنند. این قوان�ی

ون بروند. در واقع آنها می توانند در �ا� سال اینکار را بکنند اما در  تابستان ها ب�ی

یس داشته باشند، سالن ها�ی  احت دس�ت طول فصول �د سال باید آنها به سالن های اس�ت

احت می تواند  ن و خشک که در آن از هوای نامساعد در امان باشند. یک سالن اس�ت تم�ی

، ساختما�ن که در  وا�ن یک ساختمان بسیار ساده باشد با دیوارهای چو�ب و سقف ش�ی

مساحت کوچک خود فرد قادر به ساخت آن باشد. 

 همه گاوها، گوسفندها و بزها در سوئد باید در ناحیه گوش عالمت گذاری شده 

 باشند با نام محل پرورش و شماره. این شماره ها و عالمت گذاری ها را می توان 

از طریق ثبت حیوان نزد اداره کشاورزی دریافت نمود.

وع به نگهداری حیوانات، فرد باید محل کار را نزد هیئت مدیره استان   قبل از �ش

ثبت کند.

 جهت دریافت آگاهی های بیش�ت در مورد مقررات مربوط به نگهداری حیوانات 

 در سوئد، اطالعات مزبور را در تارنمای اداره کشاورزی مطالعه نمایید: 

www.jordbruksverket/amnesomraden/djur

حامیت های گوناگون اتحادیه اروپا از بخش کشاورزی
کت کشاورزی در سوئد راه اندازی کند حمایت های  برای ک� که می خواهد �ش

مایل مختلفی وجود دارد که می توان درخواست نمود. در هیئت مدیره های استا�ن 

کارمندا�ن وجود دارند که می توانند در مورد پول ها�ی که می توان درخواست نمود 

اطالع رسا�ن می کنند. اداره کشاورزی به زبان سوئدی ساده بروشورها�ی درباره 

حمایت از بخش کشاورزی منت�ش می کند. 

ین این حمایت ها می آید: در اینجا تعدادی از مهم�ت

تقریباً همه کشاورزان در سوئد درخواست دریافت یک به اصطالح حمایت از   •

مزرعه از اتحادیه اروپا نموده و آنرا از طریق اداره کشاورزی دریافت می کنند. 

ن  حمایت از مزرعه یک حمایت مایل تکمیل درآمد است که به ازای هر هکتار زم�ی

ط الزم برای درخواست کننده آن است که  استفاده شده پرداخت می شود. �ش

ن کشاورزی را مورد استفاده قرارداده و حداقل  باید حداقل چهار هکتار زم�ی

چهار حق حمایت داشته باشد. حق حمایت را می توان از رزرو میل درخواست 

نمود یا از فرد دیگری کرایه کرده یا خریداری نمود. 

http://www.jordbruksverket/amnesomraden/djur
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ن های کشاورزی کمون چرا می کنند هم  ک� که گوسفندانش بر روی زم�ی  •

ن های کشاورزی کمون با چمن  می تواند تقاضای حمایت از مزرعه نماید. اگر زم�ی

زن های معمویل کوتاه شود نمی توان درخواست حمایت از مزرعه نمود. 

ن اگر فرد کشاورزی ارگانیک داشته باشد، می تواند درخواست دریافت  همچن�ی  •

حمایت برای تولید ارگانیک نماید که هم برای حیوانات و هم گیاهان اعطاء 

می شود. برای آنکه بتوانید برای حیوانات و گیاهان کمک هزینه حمای�ت دریافت 

کنید باید هر دو بخش تایید شده باشند. برای دریافت کمک هزینه حمای�ت برای 

کشت گیاهی، تنها کا�ن است که بخش کشت گیاهی تایید شده باشد. پول ها 

از اتحادیه اروپا و سوئد می آید و از طریق اداره کشاورزی پرداخت می شود. 

ن برای تبدیل به کشت فرآورده های ارگانیک هم می توان حمایت   همچن�ی

دریافت نمود. 

ن می توان درخواست کمک هزینه حمای�ت برای مراتع و مزارع  همچن�ی  • 

علوفه نمود. این امر شامل دریافت حمایت برای چرا دادن حیوانات یا درو 

ن مورد  کردن مراتع می باشد. ک� که تقاضا می کند باید حداقل پنج سال زم�ی

ن مورد نظر باید هنگامی که درخواست  نظر را مورد استفاده قرار دهد. زم�ی

د مطابق مقررات تایید شده باشد. به این معنا که نمی توان  انجام می گ�ی

برای زمی�ن که بصورت خودرو روییده درخواست پول کرد. برای ک� که 

 
گ

ن ها�ی را مورد استفاده قرار دهد که ارزش طبیعی یا فرهنیک می خواهد زم�ی

دارند و یا با داس درو شده و علوفه را در معرض هوای آزاد یا برگرداندن 

مداوم و مانند آن خشک می کنند، امکان درخواست برای دریافت کمک بیش�ت 

وجود دارد. هیئت مدیره استان در این موارد یک طرح تعهد تنظیم می کند 

ح داده می شود. ن �ش که در آن نحوه استفاده از زم�ی

ن در مناطقی است که  ا�ن یک کمک هزینه مایل برای استفاده از زم�ی حمایت ج�ب  •

کشت در آنجا دشوارتر می باشد. اگر حیوانا�ت داشته و غذای دام برای آنها تولید 

می کنید و یا اگر به کشت غالت مبادرت می نمایید می توانید غرامت دریافت 

ن که  کنید. این غرامت براساس تعداد حیوانا�ت که دارید به نسبت مساح�ت از زم�ی

در آن مواد غذای دام تولید می کنید، محاسبه می شود. در صور�ت که غالت تولید 

ن زیر کشت دریافت می کنید. کنید غرامت براساس هکتار زم�ی

کت کشاورزی تاسیس کنند می توانند  کشاورزان جوان، زیر ۴۰ سال، که �ش  •

 درخواست برای دریافت حمایت برای راه اندازی نمایند که این کمک هم 

از طرف اتحادیه اروپا و اداره کشاورزی پرداخت می شود. 
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فهرست لغات

ن ها زیر کشت رفته و از گیاهان خودرو پوشیده نشوند. حمایت منطقه ایـ  حمایت برای آنکه زم�ی

. ارگانیک ـ کشاورزی بدون استفاده از کود مصنوعی و سموم ضد آفات شیمیا�ی

هزینه �مایه گذاری ـ هزینه برای یک �مایه گذاری، بعنوان نمونه برای یک آغل جدید برای 

گوسفندان.

. ن حمایت برای تولید ـ حمایت برای تولید یک محصول یا کاالی مع�ی

ک� که نیاز به نوسازی یا ساخت آغل برای حیوانات خود دارد، می تواند   •

درخواست حمایت رسمایه گذاری نماید که می تواند بالغ بر ۴۰ درصد هزینه 

این �مایه گذاری شود. 

ن دلیل همه نمی  این حمایت در رقابت با دیگران درخواست می شود. به هم�ی  

ن می توان برای کشت  توانند بر روی دریافت این پول حساب کنند. همچن�ی

گیاهان چندساله، مانند سیب، درخواست حمایت �مایه گذاری نمود. 

ن ک� که می خواهد روش های جدید کشاورزی را امتحان  همچن�ی  •

ی  کت جدیدی تاسیس کند می تواند برای پول برای ره�ب کند و یا �ش

ی  )Leaderpengar( تقاضا کند. برای این منظور به سازمان ره�ب

 خود مراجعه کنید.
گ

Leaderorganisation در محل زند�

برای همه حمایت های مایل مذکور باید با واحد مناطق روستا�ی در هیئت   •

ید. این هیئت مدیره استان   می کنید، تماس بگ�ی
گ

مدیره استا�ن که در آن زند�

ل در محل را به انجام  است که همه درخواست ها را برریس می کند، کن�ت

ن در مورد  می رساند تا مقررات مربوط به این حمایت ها رعایت شود و همچن�ی

ی می کند. اطالعات به روز شده را در تارنماهای هیئت  پرداخت ها تصمیم گ�ی

مدیره های استا�ن و اداره کشاورزی پیدا می کنید بعنوان نمونه در:

www.lansstyrelsen.se/kronoberg  

www.jordbruksverket.se  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
http://www.jordbruksverket.se
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 »من عالقه ای 

به اتومبیل ها ندارم. 

در شاخه کاری که من 

کار می کنم فرد باید 

اجتامعی باشد«.
وان احمد کریم س�ی
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ا�ن در وکشو بودم. اوائل راننده های دیگر  کت تاکس�ی ن مهاجر دارای �ش  ـ من اول�ی

به من می خندیدند.

وان احمد کریم در  کت به خو�ب پیش می رود. س�ی اما حاال، بعداز چندسال، کار �ش

حال حا�ن چهار تاک� دارد و سه نفر را به استخدام خود در آورده است.

ا�ن بزرگ در شهر،  کت های تاکس�ی در ابتدا واقعا خییل سخت بود. دارندگان �ش

می پرسیدند این تازه وارد با آن ولوی سیاه کیست. او که از کشور دیگری آمده است.

ی سوار کنم، آنها با دنده عقب می آمدند و   ـ هنگامی که می خواستم یک مش�ت

ی را می گرفتند. �ا� سال اول اینگونه بود.   جلوی من قرار می گرفتند و مش�ت

ی هم نداشتم. اوضاع فاجعه بار بود.  من هیچ پویل نداشتم و مش�ت

وان فکر کرد که تنها شان� که دارد این است که در برابر آنها کوتاه بیاید و فروت�ن  س�ی

ا�ن فرستادن و تا  کت های تاکس�ی ی ها را �اغ دیگر �ش وع کرد مش�ت نشان دهد. او �ش

آنجا�ی که می شد با آنها با ادب رفتار می کرد ـ ح�ت اگر هزینه مایل اینکار باال بود. 

ی به �اغ من نمی فرستادند. اما بعداز اینکه تقریباً یکسال اوضاع  ـ دیگران هیچ مش�ت

وع کردند به �ویس دادن در برابر �ویس ها�ی که  به این شکل گذشت، آنها هم �ش

ی ها�ی  وع کردند به قدردا�ن از من و فرستادن مش�ت دریافت می کردند. آن موقع آنها �ش

وع به همکاری کردیم.  ام آنها را جلب کردم. ما �ش برای من. من اح�ت

وان کرد عرا�ت است و در کشور خود پرستار بوده است. اما بعداً جنگ شد و  س�ی

وان به سوئد پناه آورد. ابتدا او نزد یک تعویض کننده روکش مبلمان به کارآموزی  س�ی

پرداخت، سپس در یک رستوران در وکشو اما برای او �فاً کارآموزی کردن عجیب 

وان نزد برادرش در ِوِنرش بوری نقل مکان کرد، گواهینامه سوئدی  بنظر می رسید. س�ی

 تاک�. 
گ

گرفت و پس از آن مجوز رانند�

دازم. اما حاال ما   تاک� ب�پ
گ

ـ در بغداد ح�ت در خواب هم نمی دیدم که به رانند�

در یک کشور جدید هستیم. منظورم این است که من اصالً عالقه ای به خودروها 

ن لباس در اوقات فراغت را دوست   هم همینطور. من دوخ�ت
گ

نداشتم و به رانند�

دارم. اما با وجود این، کار اینگونه شد. 

سیروان یک رشکت تاکسیرانی براه انداخت
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ک�ت که در آن مشغول بکار شد، زیاد جالب نبود. ن �ش اول�ی

ـ حقوق من ۱۲۰۰۰ کرون در ماه قبل از مالیات بود. بعداز مالیات ۸۰۰۰ کرون داشتم 

کت   کنم. احساس می کردم از من سوء استفاده می شود. صاحب �ش
گ

که با آن زند�

 ماموریت های کاری مختلفی گرفته و به من محول می کرد، حمل کاناپه و کمک به 

افراد در همه کارهای ممکن. من با خودم فکر کردم با این وضع نمی توانم ادامه 

 دهم و بنابراین همزمان که در آنجا در استخدام بودم مجوز تاک� را گرفتم. 

ن اتومبیل من یک ولو ۸۵۰ قدیمی بود.  اول�ی

وان راه موفقیت برای یک راننده تاک� تا حد بسیار زیادی به اجتماعی  بنظر س�ی

بودن ربط دارد. آنچه اهمیت دارد این است که فرد چگونه انسا�ن باشد. فرد باید 

 مسئولیت بپذیرد، افراد سالخورده را تا داخل آپارتمان همراهی کند و ساک آنها 

ام گذاشت.   نمود و همیشه اح�ت
گ

را حمل کند. باید آرام و زیبا رانند�
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ام گذاشت. بسیاری تصور می کنند که خود  ـ بعنوان یک مهاجر باید دو برابر اح�ت

 تاک� است که اهمیت دارد. خود این گواهینامه تقریباً هیچ نیست. 
گ

گواهینامه رانند�

ها�ی که برای شما در تاک�  ن ن است. تمام چ�ی اینکه شما چگونه انسا�ن هستید، همه چ�ی

تعریف می کنند باید در همان تاک� بماند. فرد باید اخالق باال�ی داشته باشد، هرگز 

ی مایل  وع به گفتگو کند، نه شما. اگر مش�ت ی است که باید �ش گستاخی نکند. این مش�ت

ن باشد. باید  است ساکت باشد پس باید سکوت برقرار شود. خودرو باید شسته و تم�ی

ن پوشید، زبان بلد بود و برخوردی خوب داشت. لباس های زیبا و تم�ی

 بسیاری افراد می گویند پول درآوردن با تاکیس سخت است. 

ز رفت است؟ رقابت شدید است و قیمت ها در حال پای�ی

ایط کاری سخ�ت ب� می برند. آنها درصدی کار می کنند. ـ درست است، بسیاری در �ش

ا�ن دیگر  کت های تاکس�ی ن وضعیت مایل به�ت خوب است که فرد به �ش برای داش�ت

وان به »حمل و نقل بیماران در کرونوبری«  کت کند. س�ی بپیوندد و در مناقصات �ش

متصل است که کارهای زیادی در ارتباط خدمات حمل و نقل سالخوردگان و بیماران 

Färdtjänst در بر دارد.

کت سهامی تشکیل دهم. هم�م  ـ بله، شکای�ت ندارم. من حاال می خواهم یک �ش

ی را انجام دهد. قرار است گزارش های کاری و کارهای دف�ت

آینده؟

ـ من قطعه زمی�ن در ویکاهولم )منطقه  مسکو�ن جدید و زیبا�ی در وکشو، در کنار 

ساحل دریاچه هلگا( خریداری کرده ام. می خواهیم خانه جدیدی در آنجا بنا کنیم. 

اما برای من این خانه نیست که اهمیت دارد. آنچه اهمیت دارد این است که برای 

ن ممکن است. زما�ن که اینجا  فرزندانم آینده ای فراهم کنم، نشان دهم که همه چ�ی

 کردم. اینکار جالب 
گ

آمدم یازده ماه با کمک های مایل اداره خدمات اجتماعی زند�

ن مهم تر است. ن معاش خود از همه چ�ی نبود. احساس خییل بدی داشتم. برای من تام�ی

وان هنوز هم در اوقات فراغت خود لباس های خودش را می دوزد. کاری که   س�ی

n .دیگر برایش نوعی �گرمی و تفریح شده است

»آنچه اهمیت دارد این 

است که برای فرزندانم 

 آینده ای فراهم کنم، 

نشان دهم که همه چیز 

ممکن است. زمانی که 

 اینجا آمدم یازده ماه 

با کمک های مالی اداره 

خدمات اجتامعی زندگی 

 کردم. اینکار جالب 

 نبود. احساس خیلی 

بدی داشتم«. 
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راه اندازی رشکت تاکسیرانی شخصی
ا�ن شخ� کت تاکس�ی اطالعات کیل در مورد راه اندازی یک �ش

 تاک� بیست ویک سال است. برای دریافت مجوز، 
گ

حداقل سن برای رانند�  •

 قبول شد. 
گ

 تاک� سازمان راهنما�ی و رانند�
گ

 ابتدا باید در امتحان رانند�

ط علمی برای دریافت گواهینامه تاک� شامل چندین حوزه مختلف می شود:  �ش

، برخورد با دیگران،  ، محیط زیست، ایم�ن
گ

، اقتصاد رانند� نقشه خوا�ن

بیماری ها و کم توا�ن های جسمی و روحی، راننده، اطالعات در مورد خودرو، 

 . ن تاک� را�ن  و قوان�ی
گ

ن رانند� قوان�ی

ا�ن شخ� هستید، بایس�ت سازمان  کت تاکس�ی اگر هم مایل به راه اندازی �ش  •

 شما را از لحاظ اقتصادی و شخ�، شایسته سنجی نموده 
گ

راهنما�ی و رانند�

ا�ن نمایید. از جمله   حرفه ای برای تاکس�ی
گ

و پس از آن درخواست مجوز رانند�

موارد الزم در شایسته سنجی اقتصادی آن است که نشان دهید به مبلغ 

یس دارید. اما از این پول می توانید بعداً برای خرید یک تاک�  ۱۰۰۰۰۰ کرون دس�ت

استفاده کنید. یک تاک� آماده کار و مجهز به تاک� م�ت را می توانید در سایت 

بلوکت و یا در bytbil.com پیدا کنید.

ن تاک� استفاده  شما می توانید از یک خودروی کامالً معمویل هم برای ساخ�ت  •

کنید. اما باید یک تاک� م�ت تایید و پلمب شده و یک تابلوی تاک� خریداری 

نموده و آن را مورد معاینه ف�ن تاک�  قرار دهید. خودروی مزبور باید 

ن بعنوان تاک� به هیئت مدیره حمل و نقل گزارش شود. همه این  همچن�ی

موارد معموالً حدود ۲۵۰۰۰ کرون هزینه در بر دارد. شما می توانید یک خودرو 

داشته باشید و از آن هم بعنوان تاک� و هم بعنوان اتومبیل خانواده خود 

استفاده کنید، اما در این صورت ممکن است مشمول پرداخت مالیات بر مزایا 

برای استفاده های شخ� از آن گردید.

ا�ن برای  کت های تاکس�ی ه بزرگ �ش در اغلب موارد متصل شدن به یک زنج�ی  •

یس به یک عالمت تجاری بزرگ تر و مشهورتر، برای دریافت تماس های  دس�ت

ا�ن شما، خوب است. همزمان  کت تاکس�ی یان با تلفن خانه �ش بیش�ت از سوی مش�ت

ه ای متضمن پرداخت  کت زنج�ی ن به یک �ش آنچنان که معمول است، تعلق داش�ت

هزینه است. 

ل  اگر یک تاک� دست دوم بخرید که زیاد از آن استفاده شده، این امر را کن�ت  •

کنید که واقعاً �ویس های منظم بر روی آن انجام شده باشد و بخش ها�ی 

 می شود مانند کالچ، کمک 
گ

از موتور را که معموالً در تاک� ها دچار فرسود�

ها، جعبه دنده و دکوراسیون داخیل برریس کنید. ها، گلگ�ی ف�ن

http://bytbil.com


116

ا�ن براه انداخت کت تاکس�ی وان یک �ش س�ی

ک�ت مناس�ب   در برابر حوادث، باید بیمه �ش
گ

وع کار و برای آماده � قبل از �ش  •

ک�ت باید حداقل موارد زیر را پوشش دهد: بیمه اموال،  داشته باشید. بیمه �ش

 . بیمه مسئولیت، بیمه توقف کار و حفاظت حقو�ت

هنگامی که همه بانک ها می گویند نه، چه باید کرد؟
ورت به خرید  کت نیاز به �مایه معی�ن باشد. شاید شما �ن شاید برای راه اندازی �ش

یک دستگاه یا خودرو داشته باشید. در بیش�ت موارد اگر فرد بیکار بوده و از بانک های 

سن�ت درخواست وام کند، با مشکل مواجه می شود. جواب نه خواهد بود. هر چقدر 

هم که ایده فرد خوب باشد. 

 در اینجا چند پیشنهاد در مورد جاها�ی که می توان به 

آنها مراجعه کرد، می آید.

اکنون در سوئد هم موسسات مایل �مایه گذاری ُخرد، بنیادهای ُخرد و   •

ن هستند. آنها دقیقاً برای شما�ی  ن اعتبار در حال پا گرف�ت انجمن های تضم�ی

کت نموده و برای  بوجود آمده اند که می خواهید مبادرت به راه اندازی �ش

دریافت وام از بانک ها�ی که بشکل سن�ت کار می کنند، مشکل دارید. الگوی 

ن بانک« می باشد که  ن الملیل معروف »گرام�ی این موسسات معموالً بانک ب�ی

به بسیاری از انسان های فق�ی و محروم در آسیا و آفریقا برای دریافت 

وام و راه اندازی یک فعالیت کاری، یاری رسانده است. در اینجا بعنوان 

نمونه از بنیاد خرد اسکونه )Mikrofonden Skåne(، بنیاد خرد هاالند 

Mikrofonden Halland، بنیاد خرد ِوست Mikrofonden Väst نام 

برد. این بنیادهای کوچک که توسط اعضاء خود اداره می شوند اکنون در حال 

ایجاد شدن در �ا� کشور هستند. تحقیق کنید که آیا بنیاد خرد یا انجمن 

 شما وجود دارد. از آلمی Almi یا کومپانیون 
گ

ن اعتباری در محل زند� تضم�ی

Coompanion سوال کنید. آنها می دانند. 

»اکو بانکن« بانیک است که در مالکیت اعضاء خود بوده و از جمله در زمینه   •

�مایه گذاری جمعی Crowd founding، فعالیت می کند. اگر ایده ای 

داشته باشید که آنها به آن اعتماد کنند، بانک مذکور می تواند ایده شما را به 

ک ضامن شما شوند تا بتوانید برای  افراد مختلفی انتقال دهد که بطور مش�ت

ید.  راه اندازی آن وام بگ�ی

 می کنید وجود 
گ

اگر یک شعبه مستقل »اسپاربانکن« در منطقه ای که در آن زند�  •

کت  دارد، به آنجا رفته و با آنها گفتگو کنید. توضیح دهید که می خواهید �ش

سید آیا امکان کمک به شما را دارند.  جدیدی در آن منطقه ایجاد کنید و از آنها ب�پ
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بانک های مستقل »اسپاربانکن« در بیش�ت مواقع بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند، 

 ، کت های جدید، کار بیش�ت و برای تقویت وضعیت یک منطقه، تسهیل ایجاد �ش

ین حالت  مدارس به�ت و مانند آن در آنجا تاسیس شده اند. هدف این بانک ها به�ت

ممکن برای منطقه می باشد. هنگامی که بانک های دیگر جواب رد می دهند، اغلب 

این امکان وجود دارد که از یک اسپاربانک مستقل برای تاسیس یک کسب و کار 

محیل وام دریافت نمود. 

ن می توان در »یاک بانِکن« )JAK-banken(، که یک بانک بدون بهره  همچن�ی  •

در سوئد می باشد، پول پس انداز نمود. در اینصورت امتیاز کسب می نمایید که 

از آن پس مبنای دریافت وام خواهد شد. اگر فرد نتواند در انتظار کسب امتیاز 

الزم برای دریافت وام بماند، می تواند کوشش کند فردی را بیابد که مد�ت 

طوال�ن به پس انداز پول پرداخته و می تواند نامه ای به بانک نوشته و امتیاز 

پس انداز خود را به شما منتقل کند. 

با آلمی Almi گفتگو کنید. آنها تقریبا در همه شهرهای سوئد شعبه دارند.   •

آلمی هم مشاوره می دهد و هم به امور بانیک می پردازد. آنها در بیش�ت اوقات 

ن مشابه بانک های دیگر برای اطمینان،  ایط سنگ�ی ن �ش می توانند بدون گذاش�ت

انواع مختلفی از وام ها را اعطاء نمایند. زیرا ماموریت آنها کمک به ایجاد 

کت، وام نوآوری و وام  کت های بیش�ت می باشد. بعنوان نمونه آنها وام �ش �ش

توسعه اعطاء می نمایند. اما فراموش نکنید که در مورد بهره هم سوال کنید. 

ی نسبت به سایر بانک ها طلب می کند اما معموالً  ن کم�ت وط تضم�ی آلمی �ش

بهره باالتری هم دریافت می کند. 

هرن گذر کردن از مرحله دریافت کمک هزینه معاش از سازمان 

خدمات اجتامعی به مرحله اداره یک موسسه متعلق به خود 
کت  از آنجا�ی که معموالً چند سال طول می کشد تا فرد بتواند بطور کامل از طریق �ش

 نماید، قطع حمایت های مایل کمو�ن در همان روزی که 
گ

تازه تاسیس خود گذران زند�

فرد خود را نزد اداره مالیات برای پرداخت مالیات پیشه وران ثبت می کند، آسان نیست.

وی می کنند که فرد ثبت شده بعنوان پیشه ور  بسیاری از کمون ها از این قاعده کیل پ�ی

کت هرگز نمی تواند کمک هزینه معاش دریافت کند. این بمعنای آن است  و دارای �ش

کت خود را ثبت می کند، حمایت مایل کمون قطع می شود.  که همان روزی که فرد �ش

کت واهمه دارند. امروزه در  ن دلیل از راه اندازی یک �ش بسیاری افراد به هم�ی

ی به این نتیجه می رسند که این قانون آنقدر سخت است که به  کمون های هرچه بیش�ت

ن آنها در حال درک این  به می زند. همچن�ی ن معاش خود �ن خواست انسان ها برای تام�ی
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کت های صنع�ت بزرگ  امر هستند که سوئد قرن ۱۹، که در آن استخدام افراد در �ش

 
گ

ی برای گذران زند� روایل طبیعی بود، دیگر بر نخواهد گشت. بایس�ت راه های بیش�ت

وع به  عالوه بر استخدام های سن�ت وجود داشته باشد. از آن گذشته دست اندرکاران �ش

 از افرادی که به سوئد مهاجرت نموده اند، 
گ

درک این امر نموده اند که بخش بسیار بزر�

کت   یک پیشینه کسب و کار شخ� دارند. و این افراد ترجیح می دهند به کار اداره �ش

و کسب و کار ادامه دهند ح�ت اگر در ابتدا در کشور جدید مجبور به دریافت کمک 

هزینه معاش شوند.

امروزه در بع�ن کمون ها امکان تبدیل کمک هزینه اجتماعی به حمایت مایل برای راه 

اندازی کسب و کار شخ� برای تعداد ماه های معی�ن وجود دارد. این مدل بعنوان 

نمونه در هلسینگ بوری و وکشو وجود دارد. در سایر کمون ها مانند کمون اسکوروپ 

و کمون اوپساال، مدت این حمایت بصورت فردی برریس می شود، بر این اساس که آیا 

کمک هزینه اجتماعی »می تواند عامیل موثر در راستای آنکه خانوار مورد نظر بتواند در 

«. در بع�ن کمون ها،  ن نماید، گردد و یا خ�ی یک آینده نزدیک معاش خود را خود تام�ی

، فردی که از سوی اداره کاریا�ب برای راه اندازی  بعنوان نمونه فورش هاگا و رونه �ب

ن هزینه های خود  کسب و کار خود کمک هزینه دریافت نموده است، اما قادر به تام�ی

از طریق کمک هزینه فعالیت پرداخت شده نباشد، می تواند کمک هزینه اجتماعی از 

کت ثبت شده است.  کمون دریافت نماید، با این وجود که بعنوان دارنده �ش

 بدون توجه به مقررا�ت که در کمون شما وجود دارد، امتحان کردن این موضوع 

کامال بجاست که نامه ای به سازمان خدمات اجتماعی کمون خود نوشته درباره 

ایده های خود برای راه اندازی یک کسب و کار شخ� توضیح دهید و این پرسش 

را مطرح نمایید که آیا این امکان وجود دارد که برای یک دوره انتقایل بتوانید کمک 

هزینه اجتماعی را کماکان دریافت نمایید. بسیاری از کمون ها هنگامی که این موضوع 

غم آنکه در مقررات مربوطه ذکری بعمل  در هیئت برریس مطرح می شود، عل�ی

نیامده، در اینباره استثناء قائل می شوند.

اگر کمون حا�ن به کمک در یک دوره انتقایل نباشد، شاید فکر خو�ب باشد که بجای 

کت خود اشتغایل )به صفحه ۵۷ مراجعه  اینکار، کسب و کار خود را با استفاده از یک �ش

دازید بدون آنکه بعنوان دارنده  شود( انجام دهید، و به این ترتیب به کسب و کار ب�پ

ن در وضعی�ت دشوار  کت ثبت شده باشید. بدین ترتیب می توان از خطر قرارگرف�ت �ش

کت خود اشتغایل  بدون کمک هزینه اجتماعی، رها�ی یافت. پول ها�ی که از سوی �ش

کت محسوب می گردد.  دریافت می کنید کامالً مانند یک استخدام موقت در یک �ش



119

ا�ن براه انداخت کت تاکس�ی وان یک �ش س�ی

فهرست لغات

 
گ

 ـ گزاریسش مب�ن بر اینکه فرد � و تا چه مدت با یک خودرو در روز رانند�
گ

گزارش کار رانند�

کرده است.

 کاهش قیمت در اثر رقابت ـ هنگامی که قیمت ها آنقدر کاهش داده می شوند که کاالها با زیان 

ن در بازار و یا حدف  کت ها می توانند این کار را عمداً و بمنظور جاگرف�ت به فروش می رسند. �ش

یک رقیب انجام دهند.

یان رفتار می شود. برخورد ـ چگونه با مش�ت

 . ن ن مناسب بودن فردی برای یک وظیفه مع�ی شایسته سنجی ـ یک برریس و آزمایش برای تعی�ی

 مجوز ترافیک حرفه ای ـ مجوزی که از سوی هیئت مدیره امور حمل و نقل در مورد حق 

کت ترافیک حرفه ای صادر می شود. اداره کردن �ش

کت پادایسش غ�ی از حقوق خود دریافت کند، بعنوان   مالیات بر مزایا ـ اگر کارمندی در یک �ش

نمونه خودروی خدمت یا تلفن همراه رایگان، ممکن است کارمند مزبور برای مزایای دریاف�ت 

مالیا�ت پرداخت کند.

هیئت مدیره امور حمل و نقل ـ سازما�ن دول�ت برای نظارت بر امنیت حمل و نقل.

ک. ه ای بزرگ ـ فروشگاه های بسیار با یک عالمت تجاری مش�ت کت های زنج�ی �ش

منقول یا منقول. بیمه اموال ـ بیمه یک کاالی ویژه، غ�ی

بیمه مسئولیت ـ بیمه ای که اگر ایرادی پیش بیاید خسارت وارده را پوشش می دهد.

بیمه توقف کار ـ بیمه ای که هزینه های توقف کار، بعنوان نمونه بدلیل قطع برق طوال�ن مدت، 

کت را پوشش می دهد.  در یک �ش

بیمه محافظت حقو�ت ـ بیمه ای که هزینه های یک حقوقدان یا وکیل را در یک دعوی حقو�ت 

پوشش می دهد.

بنیاد خرد - بنیادی برای پرداخت وام های کوچک به دارندگان کار و پیشه.

کت شود. کت نموده و یا ضامن �ش ن اعتبار ـ انجم�ن که می تواند کمک مایل به �ش انجمن تضم�ی

کت یا یک ایده. �مایه گذاری جمعی ـ �مایه گذاری شخ� بر روی یک �ش

ی که باید برای هر دادوستد انجام شود،  ی و حسابداری در جریان ـ ثبت دف�ت  ثبت دف�ت

بشکل روزانه و جاری در �ا� سال.

ن یک پرداخت. مهلت ـ حق به تعویق انداخ�ت

 مصادره اموال ـ اگر فرد قادر به پرداخت دیون خود نباشد، اداره مصادرات و اخذ مطالبات، 

کت یا فرد و فروش آنها. می تواند مبادرت به مصادره اموال او نماید، توقیف اموال �ش

رقابت ناسالمـ  بعنوان نمونه هنگامی که بخش دول�ت با استفاده از سوبسیدها�ی که با پول مالیات 

ایط برابر  ن شده، فعالیت اقتصادی انجام می دهد. در این موارد رقابت دیگر با �ش دهنده گان تام�ی

نخواهد بود. 
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 »انسان کشورها 

 را باهم مقایسه می کند 

 و به این فکر می کند که 

 چه چیزهایی در اینجا 

وجود ندارد«.
باکاالیف احمد 
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ی پیدا کند که  ن  ـ انسان می خواهد کشور جدید را با وطن خود پیوند دهد. اگر چ�ی

در اینجا وجود ندارد ـ فرد می خواهد امتحان کرده و آنها را وارد کند.

 احمد باکاالیف از چچن، زیباترین ورودی های پارکینگ را در اسموالند می سازد. 

�ت وارد می کند.  او خودش سنگ های کف را از اروپای �ش

 بستگان احمد در در چچن در زمینه سنگ کار می کنند. هنگامی که او به سوئد آمد 

از همان ابتدا این فکر به ذهنش رسید که سنگ های که در سنگفرش ها در سوئد به 

�ت این سنگ ها در چند   کار می رود بدون تنوع و خسته کننده است. در اروپای �ش

ند. می توان  رنگ و شکل گوناگون، و در طرح های سه بعدی مورد استفاده قرار می گ�ی

ورودی های گاراژ را در طرح های جالب �ب شماری طراحی و اجرا نمود. با استفاده از 

سنگ ها می توان مت�ن نوشت یا تصویری کشید. 

از آنجا�ی که احمد در سوئد دوستا�ن اهل چچن دارد که با موزاییک  کاری و سنگ فرش، 

کت شخ� وجود داشت.  ایط الزم برای راه اندازی یک �ش کار می کنند، همه �ش

در واقع هدف او این بود که پلیس شود. او در چچن بعنوان نگهبان کار کرده بود. 

اما برای پلیس شدن در سوئد او می بایست شهروند سوئد باشد و از آنجا�ی که بنظر 

می آمد این کار مستلزم گذشت زمان زیادی باشد احمد با خودش فکر کرد که شاید 

وع کند و نیازی به منتظر   به�ت باشد کسب و کاری شخ� راه بیاندازد. کاری �ش

بودن برای سال های متمادی نداشته باشد. 

این خانواده در سال ۲۰۰۷ و پس از چندین سال جنگ وحشتناک در چچن به سوئد 

 آمد. احمد و هم�ش زریما از آن پس خانواده در حال رشدی داشته اند و اکنون 

آنها چهار فرزند دارند. 

پس از آنکه احمد فکر  های خود برای پلیس شدن را رها کرد، در آموزشگاه بازرگا�ن 

« نام نوی� کرد. ایده تجاری او از همان ابتدا روشن بود: فروش سنگ های  ن »ماِک�ن

 . کف و سنگ فرش و سنگ های تزیی�ن

 ـ من فکر کردم بدلیل آنکه در زمستان نمی توان سنگفرش کرد، باید با کاربرد 

ن دلیل کار سنگفرش کردن   سنگ در فضای داخیل خانه ها هم کار کنم، و بهم�ی

را با کار با سنگ های تزیی�ن تکمیل کردم. 

احمد از رشق اروپا سنگ وارد می کند
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ن دیوارهای سنگ مانند  سنگ های تزیی�ن جایگزی�ن برای کاغذ دیواری برای ساخ�ت

بعنوان نمونه در رستوران ها می باشد. 

وع کار خییل هم ساده نبود. احمد برگه های تبلیغا�ت زیادی در صندوق های   �ش

کت تازه تاسیس خود اطالع رسا�ن کند اما اینکار تقریباً  پس�ت انداخت تا در مورد �ش

ن ورودی های گاراژ خود را ساخت  هیچ نتیجه ای در بر نداشت. اما هنگامی که او اول�ی

وع به تغی�ی نمود. افراد دیگر مشاهده کردند که این  و ارائه نمود، این وضعیت �ش

 ورودی ها به مراتب جالب تر و زیباتر از ورودی های گاراژ همسایه هاست. آنجا بود 

وع کردند به کنجکاوی و پرسیدن اینکه این سنگ ها از کجا آمده است.  که �ش

برای احمد وارد کردن این سنگ ها ساده است. او به لیتوا�ن و لهستان سفر کرده و 

ن زبان رویس کمک  ین تولیدکنندگان در آنجا ارتباط برقرار نموده است. دانس�ت با به�ت

خییل زیادی به او می کند. اکنون زما�ن که او سفاریسش دریافت می کند می تواند براح�ت 

ونییک برای تولیدکننده ارسال کند که او هم بنوبه خود یا اجناس مورد  یک پست الک�ت

نظر را در انبار خود دارد و یا براساس سفارش سنگ ها را برش می دهد. 

کت های باربری زیادی هستند که کار   هنگامی که زمان ارسال بار فرا می رسد �ش

 DHL حمل کاال به کشورهای مختلف در اروپا را انجام می دهند، از جمله دی.اچ.ال

یا حمل ارزان Frakta billigt. فرد برای حمل یک عدل کاال در یک کامیون هزینه 

پرداخت می کند. معموالً ارسال بار دو هفته طول می کشد. 

 است که من بخواهم از 
گ

ـ در واقع خرید سنگ کف از لهستان به همان ساده �

کت ارسال می کند  گ سنگ کف خریداری کنم. فرد سفارش خود را برای �ش  گوتن�ب

و پس از آن در یک کامیون جای یک عدل کاال را رزرو می کند. 

ی ارسال می شود. بع�ن اوقات احمد برای تخلیه بار سنگ،  سنگ ها به آدرس مش�ت

اک کرایه می کند.  کت جابجا�ی بار، لیف�ت موقتاً از یک �ش

مقررات اتحادیه اروپا برای آزادی جابجا�ی کاال و خدمات، واردات کاال از یک کشور 

دیگر اروپا�ی را آسان نموده است. این امر در مورد واردات از کشورهای خارج از 

 اتحادیه اروپا ممکن است کمی پیچیده تر باشد. در اینصورت باید هزینه های گمرک 

و قراردادهای تجاری که سوئد با کشور مذکور دارد مد نظر قرار داده شود. اختصاراً 

می توان گفت که برای کشورهای خارج از محدوده اتحادیه اروپا، بسته به هر کشور، 

ایط بسیار متفاو�ت وجود دارد. �ش

ی با پیشینه خارجی می توانند از طریق واردات  احمد معتقد است که افراد بسیار بیش�ت

 کنند. 
گ

کاالها�ی که در این کشور وجود ندارد، گذران زند�



124

ق اروپا سنگ وارد می کند احمد از �ش

فهرست لغات

مجموعه اجناس ـ نمونه های اجناس موجود.

واردات ـ خرید و حمل کاال از کشورهای دیگر بداخل کشور.

گمرک ـ هزینه ها�ی که در هنگام عبور کاالها از مرزهای کشورها باید پرداخت شود.

ایط تجارت. قرارداد تجاری ـ توافق درباره �ش

 ـ این امر تقریباً بدیهی است که انسان کشورها را باهم مقایسه می کند و به این 

ها�ی در اینجا وجود ندارد. من مشاهده کردم که اگر بخواهم  ن فکر می کند که چه چ�ی

ک�ت  کت رقیب در سوئد وجود دارد، �ش در زمینه سنگ کار کنم، تقریباً فقط یک �ش

که سنگ های بت�ن سبک تولید می کند. اما آنها قیمت های باالتری دارند و تنوع زیادی 

ن دلیل بالفاصله احساس کردم اینکار می تواند  در محصوالت خود ندارند، و به هم�ی

موفق شود. 

رویاهای شما برای آینده چیست؟

کت تولید سنگ کف و سنگفرش کوچک  ـ امیدوارم ظرف سه سال آینده، بتوانم �ش

خودم را در سوئد داشته باشم. تا دیگر مجبور به وارد کردن سنگ نباشم. 

ی درک کنند که ورودی های   بله، و طبیعی است که او امیدوار است افراد بیش�ت

گاراژ جالب، به�ت از انواع معمویل و خسته کننده آنها است، بگونه ای که او بتواند 

کت خود امرار معاش کند. او هنوز قادر به اینکار نیست. اما بزودی اینکار  از کار �ش

n .عمیل خواهد شد

 »امیدوارم ظرف سه 

 سال آینده، بتوانم 

رشکت تولید سنگ کف 

و سنگفرش کوچک خودم 

را در سوئد داشته باشم. 

تا دیگر مجبور به وارد 

کردن سنگ نباشم«. 
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بیمه ها
ن و مقررات بسیاری وجود دارد که یک دارنده کسب و کار بایس�ت آنها را رعایت  قوان�ی

ن رو این  کند و در بع�ن مواقع مسائل آنگونه که انتظار می رود پیش نمی رود. از هم�ی

امر اهمیت دارد که فرد اطالعات خو�ب در زمینه مالیات ها، بیمه ها و قراردادها داشته 

ید   باشد. اگر از قبل همه ریسک های مختلف را در نظر گرفته، از دیگران کمک بگ�ی

کت شما باشد، می توانید در  و بیمه های خو�ب داشته باشید که دقیقاً مطابق نیازهای �ش

صورت بروز یک حادثه، و یا اگر کسب و کار به آن خو�ب که امیدوار بودید پیش نرود، 

از خود محافظت کنید. 

کت ها بیمه برای �ش

کت خود امضاء  همه دارندگان کسب و کار بشکیل دوراندیشانه یک قرارداد برای �ش

کت ها شامل بخش های زیر می باشند: می کنند. اغلب بیمه های �ش

بیمه اموال  •

بیمه توقف در کار  •

بیمه برای مسافرت های کاری  •

بیمه مسئولیت  •

بعنوان بیمه تکمییل می توانید بعنوان نمونه موارد زیر را انتخاب کنید: 

بیمه حفاظت حقو�ت  •

بیمه در برابر مورد حمله واقع شدن  •

بیمه بحران  •

بیمه در برابر خسارات مایل  •

بیمه بازگرداندن به حالت اولیه  •

بیمه درما�ن  •

ی  ات دف�ت ن  منظور از بیمه اموال آن است که فرد در صور�ت که دستگاه ها و تجه�ی

او آسیب دیده و یا به �قت بروند، غرامت دریافت می کند.

منظور از بیمه توقف کار آن است که اگر دستگاه های مورد استفاده به �قت رفته 

و یا در آتش بسوزند، بگونه ای که نتوان کار را بصورت برنامه ریزی شده انجام داد، 

فرد برای درآمدهای از دست رفته غرامت دریافت می کند. 

 بیمه مسافرت های کاری درباره حواد�ش است که ممکن است برای شما در ارتباط 
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 با مسافرت کاری پیش بیاید، بعنوان نمونه اگر ساک های شما به �قت بروند، 

بیمار شده، مورد حمله قرار گرفته یا آسیب ببینید.

کت باشد. این بیمه به شما اگر  ین بخش در یک بیمه �ش  بیمه مسئولیت شاید مهم�ت

بدلیل آسیب زدن به یک انسان یا ایجاد خسارات مادی مجبور به پرداخت خسارت 

ی  ن شوید، کمک می کند. بعنوان نمونه این امر می تواند شامل آن باشد که در خیابان چ�ی

از دست شما بعنوان یک نجار افتاده و به انسا�ن آسیب بزند، و یا اینکه گاراژی ساخته اید 

ی بهیچ وجه از آن رایصن نیست و اکنون درخواست خسارت می کند.  که مش�ت

ید  بیمه حمایت حقو�ت غرام�ت است که در صور�ت که در دادگاه یا دعوی حقو�ت قرار بگ�ی

دریافت خواهید نمود. این امر می تواند بعنوان نمونه دریافت کمک از وکیل باشد. 

ییک قرار  ن بیمه حمایت در برابر حمله از شما در صورت در معرض خشونت ف�ی

، حمایت می کند. ن گرف�ت

ن  بیمه بحران می تواند به شما در صورت مواجه شدن با بدترین مسائل ممکن، برای تام�ی

هزینه های مالقات با روانشناس کمک کند. 

بیمه در برابر جرائم مربوط به دارا�ی به شما بعنوان مثال در صور�ت که یک کارمند 

کت را اختالس کند، کمک می کند.  پول های �ش

بیمه بازگرداندن به حالت اولیه به شما اگر مجبور شوید کاری که انجام داده اید را به 

حالت اولیه و آنگونه که پیش از آغاز کار توسط شما بوده، بازگردانید، کمک می کند.

 از طریق بیمه درما�ن شما حق دریافت درمان شخ� در هنگام بیماری را دارید، 

ن در صف نوبت درمان و از دست دادن درآمد،  و بدین ترتیب نیاز به قرارگرف�ت

نخواهید داشت. 

ایط  کت ها اغلب �ش کت های بیمه دشوار است، زیرا این �ش ن �ش مقایسه قیمت  ب�ی

متفاوت و بخش های متفاو�ت دارند که در بیمه های ارائه شده خود گنجانده اند. 

کت خود  ین حالت ممکن در بیش�ت اوقات این است که بخش ها�ی که در بیمه �ش به�ت

کت بیمه مختلف در مورد هزینه  نیاز دارید را یادداشت نموده و سپس از چند �ش

کت که شامل این بخش ها باشد، سوال کنید.  بیمه �ش

ن تفاوت های موجود در مبلغ ریسک شخ� Självrisk، یع�ن چه مبلغی   همچن�ی

ل کنید.  ن کن�ت باید خودتان در هنگام بروز یک خسارت پرداخت کنید، را ن�ی
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توماس آندرشون از سال ۱۹۷۱ بعنوان بازرس وصول مطالبات در سازمان مصادره 

کت های کوچک که دچار  اموال و وصول مطالبات کار کرده است. او به بسیاری از �ش

ن آنها�ی که  مشکل شده اند، کمک کرده است. در اغلب اوقات خصوصیات مشابهی ب�ی

با مشکل روبرو شده اند، وجود دارد. 

ـ دارندگان کسب و کارهای کوچک معموالً انسان ها�ی پرانرژی هستند، در بیش�ت موارد 

در زمینه کاری که انجام می دهند بسیار مهارت دارند. او معتقد است که آنها واقعاً 

تالش می کنند.

ـ خطر در اینجاست که فرد آنقدر مشغول انجام کارهای خود می شود که فرصت 

وع  ی خود را انجام دهد و این زمان است که مشکل �ش نمی کند همه کارهای دف�ت

می شود. 

 ـ هرچقدر هزینه داشته 

 باشد آن را بپردازید و 

 یکنفر را به خدمت بگیرید 

 که کارهای کتابداری و 

تنظیم ترازنامه کاری پایان 

سال را برایتان انجام دهد، 

 اینکار واقعاً ارزش پولی 

که می پردازید را دارد. 

آندرشون توماس 

مراقب باشید رسوکارتان با سازمان 

مصادره اموال و وصول مطالبات نیفتد
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ی و کاغذی خود   ـ تقریباً همیشه وضعیت اینگونه است. فرد برای کارهای دف�ت

وقت نداشته یا وقت نگذاشته است. همه انرژی �ف خود کار شده است. من این 

ک همه کسا�ن که �وکارشان با ما افتاده مشاهده می کنم.  امر را بعنوان مشکل مش�ت

فرد کارهای مربوط به دفاتر و کاغذهای خود را انجام نمی دهد. و از اینجاست که 

مشکل پیدا می شود. 

ک�ت مالقات می کند که با خود فکر می کنند:   توماس با پیشه وران و دارندگان �ش

ون ندارم. من خودم هم می توانم کارهای حسابداری   »من نیازی به کمک از ب�ی

ی را انجام دهم. از آن گذشته اگر ک� بخواهد کارهای حسابداری را  و ثبت دف�ت

برای من انجام دهد، اینکار گران است. خودم از پس اینکار برمی آیم. اما فرد وقت 

کا�ن برای اینکار ندارد. 

ن و انجام کارهای حسابداری   ـ شاید فرد بعداز ۱۸ ساعت کار مداوم توانا�ی نشس�ت

را نداشته باشد. 

توماس یک توصیه ساده برای همه کسا�ن که تازه کسب وکار خود را راه اندازی 

کرده اند دارد:

ید که  دازید و یکنفر را به خدمت بگ�ی  ـ هرچقدر هزینه داشته باشد آن را ب�پ

 کارهای کتابداری و تنظیم ترازنامه کاری پایان سال رابرایتان انجام دهد، 

 اینکار واقعاً ارزش پویل که می پردازید را دارد. شما از این کار سود خواهید برد. 

 این تجربه من پس از ۴۰ سال کار در این زمینه است. من شاهد مشکالت بسیار 

زیادی بوده ام که زما�ن بوجود آمده که فردی تصور می کند می تواند شب ها به 

دازد.  انجام کارهای حسابداری خود ب�پ

وط الزم االجرا�ی برای حسابداری و ثبت دف�ت بشکل روزانه و جاری،  جامعه �ش

ن نموده است. در اینجا  پرداخت مالیات ها و یک گزارش مایل پایان سال درست، تعی�ی

س زیادی را هم  راه میان بری وجود ندارد. عقب افتادن در کارهای حسابداری اس�ت

ون، آرامش عظیمی به بار می آورد.  ن از ب�ی  برای فرد بوجود می آورد. کمک گرف�ت

س بازهم بیش�ت می شود اگر فرد قادر به پرداخت دیون خود نشود و بطور  این اس�ت

واقعی با سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات »�وکار« پیدا کند. 

د که یا باید کسب و کار خود را تعطیل کند و   ـ فرد در وضعی�ت قرار می گ�ی

دازد. امکان ادامه کار وجود نخواهد داشت.  یا بدهکاری های خود را هم ب�پ

ی داشتند.  توماس آرزو می کند که بع�ن دارندگان کسب و پیشه بینش به�ت

ی هم � در بیاورند.   ـ این اطمینان وجود ندارد که همه پیمانکاران از کارهای دف�ت

ن کار، درگ�ی کردن  شاید فرد نیاز دارد درک کند که: من در مدیریت کارها، براه انداخ�ت
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شدید و توام با عالقه خود در یک فعالیت کاری مهارت دارم ـ اما در کاغذ بازی و 

ی مهارت ندارم. اینکار اصالً با طبع من جور در نمی آید. دیگران  انجام کارهای دف�ت

این کار را به�ت بلدند. 

اگر مشکالت دارند خود را نشان می دهند، و انسان از عهده پرداخت مالیات 

ین کار ممکن آن است که فرد به اداره مالیات مراجعه نموده  برنمی آید، همیشه به�ت

ن  و با آنها صحبت کند. امکان دریافت مهلت از اداره مالیات و اند� به تعویق انداخ�ت

پرداخت ها وجود دارد. اما اگر بدهکاری فرد به سازمان مصادره اموال و وصول 

مطالبات ارجاع شود، دیگر مهل�ت داده نخواهد شد. 

کت در سوئد دشوار است. ما فشار مالیا�ت خییل باال�ی داریم. اگر فرد  ـ اداره �ش

بخواهد موفق شود باید واقعاً بسخ�ت کار کند. 

کت خصویص به سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات  اگر �وکار دارنده یک �ش

بیافتد، اغلب کار به مصادره اموال می انجامد. سازمان مصادره اموال و وصول 

ل فرد آمده و دارا�ی های او را ضبط می کند. مشکل دیگر برای ک� که  ن مطالبات به م�ن

نزد سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات ثبت شده آن است که او در آینده برای 

ه با مشکل روبرو می شود.  خرید خانه، دریافت وام بانیک، خرید آبونمان تلفن و غ�ی

ـ آزادی فعالیت اقتصادی فرد بشدت محدود می شود. 

 توماس عقیده دارد که کسب و کارها�ی که کارهای خود را بخو�ب انجام نمی دهند 

دازند.  باید حذف شوند. این امری بدیهی است. در یک کشور همه باید مالیات ب�پ

ایط برای همه یکسان است.  �ش

ـ اگر به بع�ن ها اجازه داده شود که سال های متمادی کار سیاه انجام دهند در 

 حایل که دیگران بسخ�ت در حال تالش برای پرداخت مالیات هستند، این امر یک 

 رقابت ناسالم ایجاد می کند. او می گوید: و کسا�ن که بهیچ عنوان کارهای کاغذی 

ی خود را بشکل مناس�ب انجام نمی دهند، ثابت کرده اند که از عهده اداره  و دف�ت

کسب و کار خود برنمی آیند. 

ن می کند.  کت و کسب و کار را تحس�ی  توماس بسیاری از مهاجران دارای �ش

 با وجود همه دشواری ها�ی که افراد تازه به سوئد آمده )سوئدی های جدید( 

 در مورد زبان و مقررات موجود در کشور جدید با آن روبرو هستند، تعداد 

 آنها�ی که �وکارشان به سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات می افتد 

n .ن سوئدی ها نیست باالتر از میانگ�ی
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به سفارش روزنامه پیمان کار )Entreprenör( در سال ۲۰۱۱ برریس ها�ی درباره دارندگان 

 آنها انجام گرفت. در اینجا 
گ

کسب و پیشه در سوئد برای درک طرز فکر و روش زند�

بخش ها�ی از نتایج بدست آمده ذکر می شود:

ن درآمد  یک دارنده کسب و پیشه بیش�ت از اغلب مردم کار می کند اما درآمد او از میانگ�ی

یک فرد استخدام شده کم�ت است. یک دارنده کسب و پیشه معمویل )بطور متوسط( 

ی از یک فرد دارای استخدام معمویل )بطور متوسط( دارد. اغلب  مرخ� کم�ت

 هم به کار خود ادامه دهند. 
گ

دارندگان کسب و پیشه مایلند بعداز سن بازنشستیک

ن نشان می دهد که دارندگان کسب و پیشه: برریس این روزنامه همچن�ی

 می کنند.
گ

بیش�ت از بقیه مردم در مناطق ویال�ی زند�  •

کم�ت مذه�ب هستند.  •

ی دارند. از نظر خودشان تندرس�ت جسمی و روا�ن به�ت  •

ییک قوی تر، �یع الذهن تر و شادتر  ن خود را زیباتر، باهوش تر، از لحاظ ف�ی  • 

از دیگران ارزیا�ب می کنند.

نسبت به دیگران، در حد باالتری عقیده دارند که به انسان ها می توان   • 

اعتماد کرد.

 رضایت دارند.
گ

بیش�ت از دیگران از زند�  •

ی دارند. از همه جهات از کار خود رضایت بیش�ت  •

کم�ت برای آینده خود و وضعیت اقتصادی سوئد نگران هستند.  •

یه حمایت می کنند. بیش�ت از انجمن های ورزیسش و سازمان های خ�ی  •

بیش�ت روزنامه های صبح را می خوانند و به اخبار رادیو و تلویزیون گوش   •

ی به سیاست، اخبار کشورهای دیگر، اقتصاد و امور  می کنند. عالقه بیش�ت

مربوط به کسب و کار و فرهنگ دارند. بیش�ت اخبار تلویزیون را تماشا 

می کنند، کم�ت �یال های تلویزیو�ن را تماشا می کنند.

نت استفاده می کنند،  بیش�ت با تلفن همراه صحبت می کنند، بیش�ت از این�ت  •

ن مردم سوئد  به رادیو گوش می دهند.  بیش�ت از میانگ�ی

صاحبان رشکت در آیینه آمار

در سوئد بیش از 

یک میلیون رشکت 

وجود دارد. ۷۵ درصد 

رشکت ها بصورت تک 

نفره و ۳۰ درصد همه 

رشکت ها از سوی زنان 

اداره می شوند. 

هر ساله تقریباً 

 ۷۰۰۰۰ رشکت در 

سوئد تاسیس می شود. 

هرساله ۷۰۰۰ رشکت 

ورشکسته می شوند. 
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ی وبالگ ها را دنبال می کنند،  کم�ت کتاب می خوانند، بدفعات کم�ت  • 

کم�ت روزنامه های عرص را می خوانند.

ن مردم سوئد نظر مثبت تری به انرژی هسته ای و  نسبت به میانگ�ی  • 

تکنیک دارند. 

ن پیش داوری، جسور بودن،  عقیده دارند که بلندپرواز بودن، نداش�ت  • 

، باهوش و موفق بودن مهم است. متنفذ بودن، توانا�ی

ام و جایگاه اجتماعی اهمیت دارد.  معتقدند که اح�ت  •

یه پیمانکار از دارندگان کسب و پیشه بدست می دهد، در درجه   تصویری که ن�ش

 اول نشان دهنده انسان ها�ی با وضعیت مایل خوب و اوقات فراغت بسیار نیست، 

 
گ

ن و رایصن از زند� بلکه این تصویر انسا�ن را نشان می دهد که کوشا، فعال، خوشب�ی

است ـ انسا�ن با یک تصویر ذه�ن مثبت از خود. 

 آیا این را می دانستید ـ درباره دارندگان 

موسسه های اقتصادی با پیشینه سوئدی و خارجی
کت ها در سوئد از سوی یک دارنده کسب و کار با پیشینه  امروزه یک هشتم �ش  •

، سهم دارندگان کسب و کار با پیشینه  خارجی اداره می شود. طی ده سال اخ�ی

خارجی بشدت افزایش یافته است. 

اگر بازارکار، بها�ی به توانا�ی های فرد خارجی تبار ندهد، خود فرد خارجی   • 

ن رو به تاسیس  تبار بر قابلیت های خویش و دانش خود واقف است ـ و از هم�ی

کت مبادرت می ورزد. اگر تنها ارقام در نظر گرفته شوند، افراد با پیشینه  �ش

ن  خارجی درصد باالتری از بیکاری را نسبت به سوئدی ها دارند، اما همچن�ی

درصد باالتری از کسب و کار شخ� را هم به خود اختصاص داده اند. شاید 

این امر زیاد هم عجیب نباشد.

بانوان با تبار خارجی دارای کسب و کار شخ� به شکل ویژه ای افزایش   •

شدیدی ظرف ده سال اخ�ی داشته اند )افزایش دو برابر(، هر چند این افزایش 

ن می باشد. کودکان با تبار خارجی به هیچ عنوان همان  ان اولیه پای�ی ن از یک م�ی

کت در سوئد مبادرت نمی کنند.  اندازه والدین خود به راه اندازی �ش

ن افراد سوئدی ، نسبت به الگوی کسب وکار افراد  الگوی کسب و پیشه نزد میانگ�ی  •

کت خصویص نزد  کت بصورت �ش خارجی تبار متفاوت است. فرم اداره �ش

درصد باال�ی از دارندگان کسب و کار با پیشینه خارجی، مرسوم است. دارندگان 

کت های خصویص خود نسبت  ی را در �ش کسب و کار با تبار خارجی، افراد بیش�ت
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منابع استخراج آمار: 

اطالعات اقتصادی اداره دارا�ی سوئد 

 توست، یک برریس انجام شده از سوی روزنامه پیمانکار در سال ۲۰۱۱. 
گ

 پیشه ور ـ این زند�

لینا آندرشون و ماتس هامارشتد کسب و کارهای شخ� مهاجران ـ گرایشات، شاخه های کاری، 

وسعت و نتیجه

ایط و  سازمان رشد اقتصادی و منطقه ای: دارندگان کسب و کار با پیشینه خارجی: �ش

کت ها، اطالعات و آمار ۲۰۱۲.  واقعیت های �ش

ن ـ تحقیقات ده محقق سوئدی درباره اینکه چگونه می توان به موفقیت  مهاجرت موفقیت آم�ی

خانه؟  ز ن کلینت ِهل و سوسان اوربان: ورود به بازارکار سوئد از درِب آش�پ دست یافت. مارت�ی

امون کسب و کار افراد با پیشینه خارجی. پ�ی

کت، به کار می گمارند. بدین ترتیب  ن افراد سوئدی  دارنده این فرم �ش به میانگ�ی

کت  ها هستند  ن صاحبان �ش دارندگان کسب و کار خارجی تبار گروه مهمی در ب�ی

اگر ما خواهان حل مشکل بیکاری هستیم. 

کت با پیشینه خارجی نسبت به سوئدی ها فروش کل  همزمان دارندگان �ش  •

ن تری در موسسات خود دارند.  پای�ی

کت نسبت به همکاران خود با پیشینه خارجی، تنوع  سوئدی های دارنده �ش  •

کاری بیش�ت و گرایشات تجاری متنوع تری دارند. بیش از ۳۰ درصد دارندگان 

ا�ن  کت تاکس�ی کت خارجی تبار در سوئد، موسسا�ت به شکل رستوران، �ش  �ش

و مراقبت و آرایش مو دارند. بیش از نیمی از همه رستوران های سوئد 

کت با پیشینه خارجی اداره می شود.  امروزه از سوی دارندگان �ش

پیشه وران خارجی تبار برای گشایش راه های نوین تجارت خارجی اهمیت   •

بسیاری دارند. 

کت  بخش اعظم دارندگان کسب و پیشه خارجی تبار، معاش خود را از �ش  •

کت های متعلق  ی، نسبت به �ش کت های سوئدی بیش�ت ن می کنند. �ش خود تام�ی

به افراد خارجی تبار، با وام افتتاح می شوند.





 بدون پول رشکت خود را راه اندازی کنید
  بدون پول یک رشکت راه اندازی کنید  برای شامیی نوشته شده که 

انگیزه و ایده هایی دارید اما شاید از منابع پولی آنچنانی برای تاسیس 

یک رشکت متعلق به خود برخوردار نباشید. مخاطب این کتاب همچنین 

مشاوران رشکت ها، کارمندان سازمان خدمات اجتامعی، کارمندان اداره 

کاریابی و دیگر افرادی می باشند که با انسان هایی مالقات می کنند 

که نیاز دارند معاش خود را خود تامین منایند. این کتاب برای راه 

اندازی یک رشکت تامین کننده معاش روزانه که از آغاز نیاز به رسمایه 

اقتصادی کمی داشته باشد، الهام بخش بوده و آگاهی می دهد.   

سازمان رشد اقتصادی و منطقه ای )Tillväxtverket( در راستای 

تسهیل امور برای آنکه تعداد بیشرتی بتوانند به راه اندازی رشکت 

مبادرت ورزند و ایده های اقتصادی بیشرتی به حقیقت بپیوندند، تالش 

می کند. انتشار این کتاب بخشی از این تالش است.

سازمان رشد اقتصادی و منطقه ای
 Swedish Agency for Economic

and Regional Growth

تلفن: ۰۰۱۹۱۸۶۸۰
tillvaxtverket.se


