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مقدمه
آیا شام در صنایع دستی مهارت دارید؟ آیا می توانید از مهارت های خویش برای ساخنت محصوالت
و یا ارائۀ خدمات استفاده کنید؟ آیا کدام وقت دربارۀ به کارگیری مهارت های خویش برای حامیت
مالی به خانوادۀ خویش فکر کرده اید؟ اگر در بخش صنایع دستی مهارت دارید ،یا تجارت صنایع
دستی دارید و یا بخش صنایع دستی را در افغانستان حامیت می کنید ،پس این طرزالعمل صنایع
دستی برای شام تهیه و تدوین شده است.
طرزالعمل صنعت گری ،یک رهنمود آموزشی تجارت است که مخصوص بخش صنایع دستی
افغانستان تهیه شده است .با پوشش بحث هایی از پروسۀتولید ،فروش تا طراحی ،طرزالعمل
صنعت گری ،روش های معیاری تجارت را ترشیح کرده و برای کمک در جهت رفع مشکالت عمومی
و ساخنت تجارت شام ،خانواده و جامعه تان ،وسایل عملی را در اختیار شام قرار می دهد.
طرزالعمل صنعت گری به دو بخش تقسیم شده است .این بخش ،یعنی بخش اول ،برای صنعت
کارانی مانند شامست که با تجارت آشنایی ندارند و یا تجربۀ تجارتی شان غیر رسمی است .این
بخش شام را با مفکوره های ابتدایی تجارت آشنا می کند و بر بازار محلی متمرکز است .بخش دوم
این طرزالعمل ،صنعت کاران و مالکین تجارت ها را در بخش رسمی هدف قرار می دهد .این بخش
بر تقویت بنیاد تجارت های آنها و همچنان آماده ساخنت محصوالت شان برای رقابت در بازارهای بین
املللی مترکز می کند.
بخش اول این طرزالعمل،در هفت فصل تنظیم شده است که پنج فصل اول آن بر اساس تجارت -مانند
بازار و روابط تجارتی ،پروسۀ تولید ،قیمت گذاری و تعیین قیمت ها ،تبلیغات و ترویج تجارت و فروش
محصوالت مترکز می کند .در فصل آخر روش های رشد و انکشاف تجارت از طریق پالن گذاری
تجارتی ،پیدا کردن مشرتیان جدید و ساخنت محصوالت جدید ،بررسی می کند.
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مفاهیم بخش اول این طرزالعمل ،با داستان رویا ،خانم جوانِی که ساکن شهر کابل است ،معرفی
می شود .خانم رویا یک تجارت دست دوزی موفقی را ایجاد می کند .این مفاهیم توسط عکس
ها و منت ها مورد تأکید قرار گرفته که پیام های مهم را برجسته می کند .یاد داشت های مربی
یا تریرن ،با مترینات در ختم هر فصل به شام کمک می کند تا درس هایی را که رویا می آموزد و
وسایلی را که استفاده می کند ،شام نیز آنها را در تجارت صنایع دستی خویش تطبیق کنید .عالوه بر
آن ،این مترینات به مربی یا تریرن نیز کمک می کند تا بحث های گروهی را راهنامیی کند.
منونۀ جدول ها که در این طرزالعمل استفاده شده ،در بخش منابع در پایان طرزالعمل بخش اول قرار
دارد؛ بدین ترتیب ،شام می توانید ازآنها برای تجارت خویش استفاده کنید .برعالوه ،شام می توانید
که این منونه ها را از بخش منابع در ویب سایت این طرزالعمل نیز بدست بیاورید .آدرس های دیگری
را نیز برای معلومات بیشرت پیدا کنید.
بخش اول طرزالعمل در شکل کتاب ،فایل صوتی و ویدیویی قابل دسرتس است و متام آنها در ویب
سایت طرزالعمل صنعت گری قابل دسرتس می باشد .برای تقویت فهم خویش از مفاهیم این
طرزالعمل ،از هر یکی از آنها را به صورت جداگانه و یا یک جایی استفاده کنید .اگر شام یک مربی
هستید ،برای تکمیل مواد تدریسی خویش از نسخه های صوتی و تصویری استفاده کنید.
مهارت های صنایع دستی متفاوتی وجود دارد -از دست دوزی تا بافندگی تا کارهای چرم گری .بر
عالوه ،راه های زیادی برای ایجاد تجارت و یا به کارگیری مهارت های صنعت دستی شام ،جهت
بدست آوردن پول وجود دارد .مثالً شام می توانید برای یک تولید کننده دیگر کار کنید ،به تنهایی کار
کنید و یا تولید کنندگان دیگری را استخدام کنید تا برای شام کار کنند؛ شام می توانید از دوکانداران
فرمایش بگیرید ،محصوالت تولیدی خویش را در بازار های محلی بفروشید :شام می توانید در بازار
کار کنید یا کار گروهی کنید ،یا در خانۀ خویش کار کنید.
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درس هایی را که رویا می آموزد و وسایلی را که در بخش اول این طرزالعمل استفاده می کند ،در هر
نوع از تجارت قابل تطبیق می باشد؛ فرقی منی کند که شام چه کاری را پیش می برید و چگونه
تجارت خویش را آغاز می کنید .تجارت رویا و وسایلی که او استفاده می کند ،به شام کمک می
کند تا تجارت خویش را آغاز کرده و آنرا تقویت و انکشاف دهید تا بتوانید درآمدی بیشرتی برای خود و
خانواده خویش بدست آورید.
به هر صورت ،این طرزالعمل قادر نیست به تنهایی تجارت شام را به موفقیت برساند .از این طرزالعمل
را به عنوان یک کتاب راهنام استفاده کنید .این طرزالعمل را با دیگر اشکال همکاری از جانب خانواده،
دوستان ،اجتامع ،موسسات غیرحکومتی و ادارات دولتی که از بخش صنایع دستی حامیت می
کنند ،رشیک سازید و در کنار هم استفاده کنید .اگر سوالی داشتید ،از شخص تجارت پیشۀ با تجربه و
قابل اعتامد در اجتامع خویش سوال کنید و یا از مربی خویش تقاضای راهنامیی کنید.
این طرزالعمل نقشۀ راهی را در اختیار شام قرار می دهد تا بتوانید یک تجارت نیرومند ایجاد کنید.
جهت هدایت تجارت شام به سوی ترقی و کامیابی ،تعقیب این نقشه و با استفاده از معلومات
و وسایل دیگر ،به خود شام تعلق دارد .ما برای شام چانس خوب و در این سفر ،آرزوی موفقیت و
کامیابی می کنیم.

۹

۱۰

فصل اول:
رشوع یک تجارت

فهرست محتویات
 .1مقدمه
 .2تصمیم گیری برای رشوع یک تجارت
 .3چه چیزی باید تولید کرد و کجا باید آنرا فروخت؟
الف :بررسی کردن بازار
ب :تصمیم گیری درباره محصول و مکان فروش آن

 .4نقش ها و روابط کلیدی در یک تجارت صنایع دستی
 .5تعهد شام :بنیاد تجارت شام
 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات

۱۲

با تکمیل این فصل ،مسایل
ذیل را خواهید فهمید:
– برای رشوع یک تجارت به چه چیزی رضورت است.
– چگونه تصمیم بگیریم که کدام محصوالت را بفروشیم و در کجا آنها
را به فروش برسانیم.
– مشرتیان شام کیستند و از کجا خریداری می کنند.
– روابط متفاوت مورد نیاز برای رشوع و ادامۀ یک تجارت.
– تعهدی را که شام در زمان فروش به مشرتی می دهید.
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 .1مقدمه
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ چه کاری را بهرت می توانید انجام دهید؟ آیا دوست دارید دست
دوزی کنید؟ آیا دوست دارید نجاری کنید؟ آیا دوست دارید جواهرات بسازید؟
شام دارای مهارت های ارزشمندی در صنایع دستی هستید؛ مهارت های که می توانید از آن جهت
بدست آوردن پول برای خویش و خانوادۀخویش استفاده کنید.آیا گاهی دربارۀ به کارگیری مهارت
های خویش برای آغاز یک تجارت فکر کرده اید؟ این کتاب با بررسی اینکه چگونه رویا ،یک تجارت
موفق دست دوزی را در کابل ایجاد می کند ،شام را در راستای فهمیدن این کار کمک خواهد کرد.
موضوعاتی را که درباره اش بحث می کنیم و درس هایی راکه رویا می آموزد ،برای متام صنعت
گران در حال رشوع تجارت ،یکسان است .فرقی منی کند که شام دست دوزی می کنید ،دست
بافی و یا کارهای چرم را انجام می دهید و یا شام در یک شهر بزرگ و یا در یک منطقۀ کوچک
زندگی می کنید.
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رشوع یک تجارت

در انجام چه کاری مهارت دارید؟ دوست دارید چه کار کنید؟ هامنگونه که رویا مهارت های صنایع
دستی خویش را شناسایی کرده ،شام نیز این کار را کنید.
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ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻫﺮات
ﺧﻴﺎﻃﻰ
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ﻧﺴﺎﺟﻰ
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ﺳﺒﺪﺳﺎزى
ﭼﺮم @رى
ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﺗﺎر ﻳﺎ ﻧﺦ
@رﻫﺎى دﻳﮕﺮ
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رویا و خانواده اش

اجازه دهید از اول رشوع کنیم .رویا کیست و در کدام صنعت دستی مهارت دارد؟
رویا یک خانم جوان است که دو طفل دارد .رویا و خانواده اش در حومه شهر کابل ،در دشت برچی
زندگی می کند؛ که در هامنجا بزرگ شده است .شفیق ،شوهر رویا در بازار محلی یک دکان دارد و
در آنجا انواع مواد غذایی را می فروشد.
رویا عاشق دست دوزی است .او می تواند چندین نوع دست دوزی سنتی را انجام دهد ،اما تخصص
او در دست دوزی قندهاری و تارشامر است .او اغلب برای وابستگان دورترش ،پیراهن و لباس خامکی
می دوزد .او حتا شال عروسی خواهر شوهرش را نیز دست دوزی کرد.
مردم کار خوب ،دقت و رسعت کار رویا را دوست دارند .زمانی که رویا کاری را رشوع می کند ،شبانه
تا دیر وقت بیدار می ماند تا کارش را ختم کند.
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خاله رویا یک تجارت موفق صنایع دست دوزی دارد

آمنه جان که خالۀ دوست داشتنی رویا است ،نیز یک دست دوز ماهر است .تخصص آمنه در قُرص
دوزی است (دست دوزی که با استفاده از تار زرین برای لباس های مخملی بسیار پیرشفته دوخته
می شود) ،اما او محصوالت دست دوزی شده ،متفاوت را می دوزد.
آمنه تجارت موفقی دارد .از آنجا که او فرمایشات زیادی را دریافت می کند و می خواهد به زنان
جامعه اش کمک کند ،زنان دیگر را به کار می گیرد.
رویا می داند که او نیز یک دست دوز ماهر است .او آرزو دارد که روزی صاحب تجارتی مانند تجارت
خاله اش شود.
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 .2تصمیم گیری برای آغاز تجارت
رویا با شوهرش شفیق درباره رشوع تجارتی هامنند تجارت آمنه جان صحبت می کند .شفیق
به رویا افتخار می کند .او می داند که آنچه را که رویا می سازد ،مردم می پسندند .او فکر
می کند که رویا نیز می تواند مانند خاله اش موفق باشد .شفیق پیشنهاد می کند که رویا
چند عدد پیراهن دست دوزی کند تا شفیق آنها را در دکانش به فروش برساند.

دکان شفیق در بازار محلی
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رشوع یک تجارت

شفیق می گوید که آنها باید اول با خانواده ،مخصوصا با پدران شان صحبت کنند .شب بعد
در وقت نان ،شفیق سخن را با یادآوری کردن این آغاز می کند که مردم دست دوزی رویا را
دوست دارند و خانواده از این طریق می تواند پول بیشرتی به دست آورد.

خانواده رویا درباره مفکورۀ تجارت او بحث می کند

شفیق توضیح می دهد که این روز ها اغلب زنان بیرون از خانه های شان کار میکنند .او از آمنه
به عنوان مثال یاد می کند.
خانواده از این نگران است که ممکن است رویا با افراد بیگانه نشست و برخاست کند .شفیق
توضیح می دهد که او خودش لباس های دست دوزی رویا را می فروشد .رویا نیز می تواند
دست دوزی هایش را به دکاندارانی بفروشد که مستیقامً با مشرتی معامله می کنند .بنابرین،
او با افراد بیگانه نشست و برخاست نخواهد داشت.
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خانوادۀ او فکر میکند که تجارت رویا یک مفکوره خوب است و رویا بسیار هیجان زده است.

چرا یک تجارت آغار گردد؟

– پول به دست بیاورید
– مهارت های خویش را مترین و آنها را بهبود بخشید.
– در کارهای اجتامعی در جامعه خویش سهم بگیرید.
– به دیگران کمک کنید

برای رشوع یک تجارت چه چیزی الزم است؟

– وقت زیاد
– پشتیبانی دیگران (خانواده ،دوستان یا اجتامع).
– مهارت های سازمانی
– انرژی ،صرب و حوصله و قاطعیت

برای رشوع تجارت ،حامیت الزم را به دست آورید:
– از خانواده ،دوستان و جامعه خویش تقاضا کنید تا شام را کمک کنند.
– درباره دخیل ساخنت بعضی از آنها فکر کنید.
– افرادی را در جامعه خویش پیدا کنید که تجارت موفق دارند تا
به شام مشوره بدهند.
– از موسسات غیرحکومتی یا ادارۀ دولتی که تجارت صنعت دستی را
حامیت می کند ،مشوره بگیرید.

۲۰

 .3چه چیزی باید تولید کرد و کجا باید آن را فروخت؟
شفیق پیراهن هایی را که رویا گلدوزی منوده ،به دکانش می برد .بعد از پنج روز ،هیچ فروش
نداشته است .رویا از این بابت ناراحت است و منی داند که چرا مردم پیراهن ها را منی خرند.

پیراهن های رویا در دکان شفیق فروخته منی شود

رویا از گفنت این موضوع به خاله اش خجالت می کشد که هیچ پیراهن دست دوزی او فروخته
نشده است ،اما این را نیز می داند که برای رشوع تجارتش ،به کمک نیاز دارد.
آمنه از رویا دربارۀ افرادی سوال می کند که از بازار مورد نظر که در آنجا شفیق دکان دارد،
خریداری می کنند .او می پرسد ،آیا مشرتیانی که به آن بازار مراجعه می کنند ،پیراهن های
دست دوزی را دوست دارند؟

۲۱

فصل اول

رویا به این بازار نرفته است و دربارۀ مشرتیان آن نیز معلومات ندارد .آمنه به او پیشنهاد می
کند تا با هم از این بازار و چند بازار و دکان های دیگر دیدن کنند و ببینند که چه نوع محصوالت
دست دوزی در آنجاها پیدا می شود .کدام نوع زیاد فروش دارد و در کجا به فروش می رسد،
خریداران این نوع محصول چه کسانی هستند و با چه قیمتی خریداری می کنند.

تجارت خویش را موفق بسازید و برای این کار نیازمند انجام اقدامات ذیل هستید:
– مشرتیان خویش را بشناسید.
– محصوالتی را تولید کنید که مشرتیان توانایی پرداخت قیمتی
را برای خرید آن دارند.
– محصوالت خویش را در جاهای به فروش رسانید که مشرتیان شام از
آنجا خریداری می کنند.
آمنه به رویا می گوید که او برای داشنت یک تجارت موفق ،باید بداند که مشرتیانش چه
کسانی است تا بتوانند محصوالتی را تولید کند که مشرتیانش توانایی خرید آن را در برابر قیمت
مناسب داشته باشند .بر عالوه ،او باید بداند که مشرتیانش محصوالت را از کجا خریداری می
کنند ،تا بتواند محصوالتش را در آنجاها به فروش رساند .رویا هرگز درباره فروش محصوالتش از
این طریق فکر نکرده بود.

مشرتیان خویش را بشناسید تا بتوانید محصوالتی را تولید کنید
که آنها می خواهند خریداری کنند:
– آیا آنها جوان هستند یا سال خورده؟
– آیا آنها زنان هستند یا مردان؟
– در آمد آنها پائین ،متوسط و یا باال است؟
– آنها دوست دارند چه چیزی بخرند؟
– آنها در جریان خریداری محصوالت ،بیشرت به چه چیزی توجه دارند؟
– چرا آنها این محصوالت را خریداری می کنند؟

۲۲

رشوع یک تجارت

آمنه بعدا توضیح می دهد که با شناسایی مشرتیان لباس های دست دوزی صنعت کاران
دیگر ،رویا خواهد دانست که مشرتیان محصوالت او چه کسانی خواهند بود و با دیدن قیمت
لباس های دست دوزی ،مفکوره ای را دربارۀ قیمتی خواهد داشت که شاید مشرتیان آیندۀ
محصوالت او بپردازند.

بازار مورد نظر خویش را پیدا کنید:
– از یک عضو خانواده و یا دوست خویش بخواهید تا شام را به بازار بربد.
– لیستی از دکان هایی را بگیرید که از آنها دیدن می کنید .این کار را با کمک
فرد آشنا با بازار انجام دهید.
– از یک عضو خانواده تقاضا کنید که از بازار دیدن کند و درباره آن،
برای شام تحقیق کند.

۲۳

فصل اول

(الف) جستجوی بازار
روز بعد ،آمنه و رویا به بازارها و دکان های متفاوت در کابل می روند.
بازار
توقف نخست آنها بازار محلی است .دکانداران اینجا محصوالت مختلف را می فروشند :پارچه های
وارداتی ،لباس ها وخوراکه های مورد نیاز روزانه .رویا به اطرافش نگاه می کند و می بیند که اکرث
محصوالت ارزان و دارای کیفیت پایین است که از خارج از افغانستان وارد شده است .مردم اینجا برای
خریداری محصوالت دست دوزی باکیفیت عالی منی آیند .کسانی که به این بازار می آیند ،دربارۀ
قیمت ها بیشرت توجه دارند.
رویا و آمنه به توافق می رسند که بازار محلی ،مکان مناسبی برای فروش محصوالت دست دوزی
رویا نیست.

رویا در بازار محلی گل دوزی ماشینی با کیفیت پایین را می یابد.

۲۴

رشوع یک تجارت

بازار زنانه
بازار زنانه مانند بازارهای دیگر است ،اما متام خریداران و مرصف کنندگان آن زنان هستند .در اینجا انواع
گوناگونی از محصوالت برای زنان موجود است؛ از لباس گرفته تا شیرینی باب و لوازم آرایش .بعضی
از لباس ها دارای طرح های بسیار عرصی است ،شامری دیگر طرح های سنتی دارد؛ مانند لباس های
دست دوزی رویا .کیفیت اکرثیت گل دوزی ها که توسط ماشین دوخته می شود ،پایین است ،اما
بعضی از آنها دست دوزی های با کیفیت عالی است .آمنه به رویا می گوید که به دست دوزی
هایی نگاه کند که کیفیت آن عالی تر و قیمت هایش نیز باالتر است تا از قیمت محصوالتی که در
آینده تولید می کند ،آگاهی داشته باشد .رویا احساس راحتی می کند و در حالت متعجب قرار دارد
که آیا او می تواند ،محصوالتش را به فروش برساند؟

رویا محصوالت دست دوزی را در بازار زنانه می بیند.

۲۵

فصل اول

دکان مخصوص پیراهن تنبان
آمنه و رویا به یک پیراهن تنبان فروشی می روند .در اینجا ،رویا مردی را می بیند که پیراهن عروسی
فرمایش می دهد ،او یک دست دوزی را از کتاب منونه انتخاب میکند که دکاندار به او نشان می دهد.
رویا هیجان زده است .در اینجا مشرتیان به دنبال محصوالت با کیفیتی عالی ،لباس های سنتی برای
محافل مخصوص و یا مالقات کاری/حرفوی هستند .اکرث این مشرتیان میان سال اند .آنها در دفاتر
در شغل های دولتی یا رشکت ها کار می کنند و آماده اند تا قیمت های باالتری را برای محصوالت
با کیفیت پرداخت کنند .رویا پیش خویش تصور می کند که کیفیت و قیمت محصوالت در اینجا ،در
مقایسه با بازار محلی بیشرت است و تقریباً مطمنئ است که مشرتیان اینجا ،دست دوزی او را خواهند
پسندید.

دکان پیراهن تنبان فروشی ،پیراهن تنبان دست دوزی سنتی با کیفیت عالی می فروشد.

آمنه رویا را تشویق می کند که با دکاندار صحبت کند و درباره طرح هایی که مردم می پسندند،
بپرسد و سوال کند که می تواند منونه های کاری اش را برای او بیاورد؟ رویا ناآرام است و به آمنه می
گوید که هنوز آماده صحبت کردن با دکاندار نیست.

۲۶

رشوع یک تجارت

دکان مخصوص لباس های عیدی/محفلی
در مرحله بعدی ،آنها به دکانی می روند که لباس های عروسی با کیفیت عالی و گران و لباس های
شب و دریشی های غربی می فروشد .رویا به لباس هایی نگاه می کند که بر روی گیره ها قرار
داده شده تا آن عده لباس هایی را ببیند که دست دوزی شده است .او با نگاه کردن به آنها ،طرح های
روی آن را منی شناسد .آمنه توضیح می دهدکه اکرث این لباس ها ساخت کشور هندوستان است.
مشرتیان این دکان مردان و زنان جوانی هستند که در جستجوی لباس های با کیفیت عالی ،با طرح
های بی نظیر و مد روز اند .رویا فکر منی کند که بتواند دست دوزی های سنتی افغانی اش را در
اینجا به فروش برساند.

لباس های دست دوزی که در دکان مخصوص لباس های عیدی  /محفلی فروخته می شوند ،ساخت
کشور هندوستان می باشند.

آمنه به رویا می گوید که نگران نباشد؛ چون دکان های زیادی به لباس های سنتی اختصاص
دارد؛ مانند دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی ،دکان های مخصوص سنتی زنانه و دکان های
مخصوص لباس فروشی اطفال.

۲۷

فصل اول

مرکز های خرید بزرگ
آمنه و رویا به بزرگ ترین مرکز خرید در شهر کابل می روند؛ روشن پالزا .در آنجا دکان های زیادی
است ،اما اکرثآنان به دنبال مشرتیان جوان هستند .این دکان ها لباس های عرصی می فروشد که اکرث
آن دارای طرح های غربی است .مشرتیان پالزا زیاد عالقمند خرید دست دوزی سنتی نیستند ،اما آمنه
بالشت هایی را که دست دوزی می کند ،در یک دکان انتیک فروشی در اینجا می فروشد.

مشرتیان در مرکزهای خرید بزرگ ،طرح های عرصی را می پسندند.

۲۸

رشوع یک تجارت

دکان های برای خارجی ها
کوچه مرغ فروشی یک محل خرید است؛ به خصوص برای خارجی های ساکن افغانستان .در این
کوچه ،دکان های کوچکی است که لباس های سنتی ،صنایع دستی ،عتیقه ،جواهرات ،اسباب
خانه ،قالین ،کاشی ،حکاکی و غیره را می فروشند.
در کابل ،مراکز تجارتی یا بازار های دیگر مانند گنجینه و گالری -دو مکان مشهور – نیز وجود دارند .این
دکانها صنایع دستی ای را می فروشند که توسط صنعت کاران محلی ساخته می شود.
هر دو نوع از این دکانها اغلب برای خارجی های است که در افغانستان کار می کنند و یا از این کشور
بازدید می کنند .آنها با خرید تحفه برای خانه های شان ،اوقات شان در افغانستان را به یاد می آورند.
رویا هیچ خارجی را منی شناسد و او منی داند که آیا آنها دست دوزی سنتی او را خواهند پسندید
یا خیر.

رویا منی داند که آیا خارجی ها دست دوزی سنتی را می پسندند یا خیر

۲۹

فصل اول

(ب) تصمیم گیری درباره تولید و مکان فروش محصول
بعد از دیدن دکان ها ،آمنه و رویا برای نوشیدن چای می نشینند .آمنه از رسعت یادگیری رویا دربارۀ
تجارت زیر تأثیر قرار می گیرد .به طرف او نگاه میکند و می پرسد« :فکر میکنی چه محصولی را
دست دوزی کنی؟»
رویا دربارۀ متام محصوالت دست دوزیای فکر میکند که تا حاال دیده است .او درباره اینکه کدام یک
از آنها بسیار محبوب است و او در ساخنت کدام یکی از آنها مهارت دارد ،سنجش می کند و جواب
می دهد« :من پیراهن تنبان ،دست دوزی خواهم کرد؛ چون در این کار مهارت دارم و افراد زیادی
می خواهند پیراهن تنبان دست دوزی بخرند».
محصوالت خویش را انتخاب کنید:
– با استفاده از مهارت های خویش کدام محصوالت را می توانید تولید کنید؟
– کدام محصوالت مشابه در بازار بیشرت محبوبیت دارد؟
– چه کسانی این محصوالت را می خرند؟ چرا آنها این محصوالت را دوست
دارند؟ آیا محصول شام را خواهند پسندید؟
– آیا مشرتیان متفاوتی ،محصول شام را خواهند پسندید؟ چرا؟

بعدا آمنه از رویا می پرسد که او چه گونه و در کجا دست دوزی هایش را خواهد فروخت .آمنه به
رویا توضیح می دهد که دو راه برای رسیدن به مشرتیان وجود دارد.
آمنه می گوید« :شام می توانید دست دوزی خویش را به صورت مستقیم به کسانی که محصول
شام را استفاده می کنند ،بفروشید یا می توانید دست دوزی خویش را به کسانی بفروشید که آنها
کار شام را به دیگران می فروشند ،مانند دکاندار در دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی».

۳۰

رشوع یک تجارت

فروش محصوالت به صورت مستقیم به مشرتیان اغلب به معنای بدست آوردن پول بیشرت از
هر معامله فروش است .اما پیدا کردن مشرتی اغلب دشوار است .بنابرین ،شام تعداد اندکی از
محصوالت خویش را به فروش می رسانید .کسانی مانند دکانداران که محصوالت شام را می
فروشند ،از قبل مشرتی دارند .زمانی که شام محصوالت خویش را به آنها می فروشید ،شام شاید
پول کم تری را در برابر هر معامله فروش بدست بیاورید ،اما شام فرمایش بیشرت و منظم تر خواهید
داشت .به این ترتیب ،شام می توانید که به صورت کلی پول زیادتری بدست بیاورید.

رویا

دکاندار

مشرتیان

دکاندار

مشرتیان

مشرتیان

محصوالت زیادتری را از طریق دکانداران به فروش برسانید.

«بر عالوه ،زمانی که شام محصوالت خویش را مستقیامً به مشرتیان می فروشید ،باید از وضعیت
بازار ُمد باخرب باشید تا بتوانید محصوالتی را طراحی کنید که مشرتیان آنها را خریداری کنند .اکرث
دکانداران به شام منونه های طرح ها را می دهند که شام آنها را بسازید .آنها بخاطریکه همیشه با
مشرتیان در متاس هستند ،می دانند که مشرتیان کدام طرح ها ،رنگ ها و اندازه ها را دوست دارند».

۳۱
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مکان مناسبی را برای فروش محصوالت خویش پیدا کنید:
کدام دکان ها ،محصوالت مشابه محصوالت شام می فروشند؟
– چه کسانی از آنجا خریداری می کنند؟
– آیا مشرتیان تولیدات مشابه ،محصوالت شام را خواهند پسندید؟
– آیا دکانداران در این دکان ها در جستجوی محصوالت و یا
تولید کنندگان جدید هستند؟
– آیا تولیدکنندگانی که محصوالت شانرا به این دکان ها می فروشند،
در جستجوی تولیدکنندگان دیگر برای کار با آنها هستند؟
چه کسی محصوالت شام را خواهند پسندید؟ این مشرتیان از کجا و
چگونه خریداری می کنند؟

رویا دربارۀ متام دکان های که از آنها دیدن کرده و انواع مشرتیانی که از آنجا خرید می کنند ،فکر می
کند .او جواب می دهد« :محصوالتم را به دکانداران در دکان های اختصاصی می فروشم .مشرتیان
آنها کیفیت و طرح سنتی دست دوزی قندهاری و تار شامر من را خواهند پسندید و آنها قیمت
مناسبی برای محصوالت خواهند پرداخت .من مجبور نخواهم شد که مشرتیان را برای خریداری
دست دوزی هایم پیدا کنم .دکاندار این کار را برایم انجام خواهد داد».

۳۲

رشوع یک تجارت

آمنه با این نظرات موافقت می کند و توضیح می دهد که رویا می تواند پیراهن و تنبانش را طراحی
کرده و آنها را به دکانداران بفروشد و یا او می تواند از دکانداران فرمایش بگیرد و تنها زمانی دست
دوزی هایش را تولید کند که مشرتیان فرمایش می دهند .رویا تصمیم میگیرد که کارش را با گرفنت
فرمایش از دکانداران رشوع کند ،تا در مورد تنوع محصوالت مورد پسند مشرتیان ،درک بهرتی داشته
باشد .او منی خواهد وقت و پولش را رصف تولید محصوالتی بکند که منی تواند آنها را بفروشد.

رویا تصمیم می گیرد که باید محصوالت را خودش طراحی کند
یا از دکانداران فرمایش بگیرد.

۳۳
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روز بعد آمنه و رویا تنها از دکان امان ،دیدن می کند -دکانداری که پیراهن و تنبان می فروشد .آمنه
او را می شناسد و به او اعتامد دارد که او با رویا رفتار منصفانه خواهد داشت .به هر صورت ،او از رویا
می خواهد که قیمت ها را همیشه با دکانداران ،منایندگان فروش و تولید کنندگان دیگر مقایسه کند
تا مطمنئ شود که در روابط تجارتی با او برخورد منصفانه می شود.
دکاندار از شنیدن مهارت های دست دوزی رویا خوشحال است و می گوید که از داشنت/گذاشنت
دست دوزی های جدید و دست دوزی های قندهاری با کیفیت عالی برای فروش در دکانش
خوشحال خواهد شد .مشرتیان این دکاندار همیشه بدنبال پیراهن تنبان های سنتی با کیفیت عالی
برای پوشیدن در جشن های مخصوص می باشند .دکاندار از رویا تقاضا می کند که منونه های
کاری خویش رابرای او بیاورد.
رویا بابت پیداکردن دکان با مشرتیانی که لباس های دست دوزی او را خواهند پسندید ،خوشحال
است.

دکاندار پیراهن تنبان دست دوزی قندهاری با
کیفیت عالی را می خواهد

۳۴

 .4نقش ها و روابط کلیدی در تجارت صنایع دستی
آمنه و رویا بعد از دیدن از دکاندار با هم چای می نوشند .رویا می داند که او هنوز کارهای زیادی
برای یادگرفنت رشوع یک تجارت دارد .وقتی آمنه درباره نقش های متفاوت افرادی که در یک تجارت
صنایع دستی نقش دارند ،صحبت میکند ،رویا به دقت گوش می دهد.

 .1عرضه کنندگان
عرضه کنندگان مواد (پارچه ،بکروم /الی چسپ ،تار ،سوزن ها و تباشیر) را عرضه می کنند که برای
ساخنت یک محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

۳۵

فصل اول

 .2تولید کنندگان
تولید کنندگان یا صنعت کارن محصوالت را می سازند .تولید کنندگان با روش های متفاوت کار می
کنند:
– آنها محصوالت خویش را می سازند و خود شان یا از طریق مناینده های فروش آنها را می
فروشند .بعضی اوقات ،آنها تولیدکنندگان دیگر را استخدام می کنند تا بتوانند فرمایشات بزرگ تری
را آماده کنند.
– آنها با تولیدکنندگان که دارای مهارت های متفاوت هستند ،رشاکت می کنند تا محصوالتی را تولید
کنند و بفروشند که به تنهایی قادر به تولید نیستند.
– آنها توسط تولیدکنندگان که تجارت های بزرگرتی دارند ،برای ساخنت بخشی از محصوالتی تولید
می کنند و می فروشند ،استخدام می شوند.

۳۶

رشوع یک تجارت

 .3مناینده های فروش
منایندگان فروش از تولید کنندگانی منایندگی می کنند که در خانه کار می کنند .منایندگان فروش
محصوالت را به دکانداران و یا مشرتیان می فروشند یا فرمایشات را از آنها می گیرند و آن را به
تولیدکنندگان تحویل می دهند .مناینده های فروش اغلب بخشی کوچکی از قیمت محصول را
برای ارائه خدمات خویش دریافت می کنند.
بعضی از تولید کنندگان ،منایندگان فروش نیز هستند .آنها محصوالت خویش را تولید می کنند و
مستقیامً به دکانداران و مشرتیان می فروشند .آنها شاید تولید کنندگان دیگر را نیز به دکانداران و
مشرتیان معرفی و از آنها منایندگی کنند.

۳۷

فصل اول

 .4دکانداران
دکانداران محصوالت را خریداری کرده آنها را دوباره به مشرتیان می فروشند .دکانداران یا محصوالتی
را می خرند که تولید کنندگان آنها را طراحی کرده و ساخته اند یا به تولید کنندگان فرمایش می دهند
که محصول را مطابق طرح های مشخص بسازند.
آمنه گفت« :رویا جان ،مردم و گروپ های دیگری نیز هستند که محصوالت را خریداری و دوباره می
فروشند ،مانند تولید کنندگانی که تجارت های بزرگ تری دارند و ما قبال درباره آنها صحبت کردیم و یا
موسسات غیرحکومتی که در بخش صنایع دستی کار میکنند .از آنجاییکه شام با آنها مانند دکانداران
داد و ستد تجارتی کرده و روابط ایجاد می کنید ،ما بر دکانداران مترکز می کنیم».

۳۸

رشوع یک تجارت

 .5مشرتیان
مشرتیان محصوالت را خریداری و آنها را استفاده می کنند.
رویا درباره متام افراد مختلف فکر میکند ،که برای ایجاد تجارتش به آنها نیاز دارد .او یک تولید کننده
و مناینده فروش خواهد بودو محصوالتش را مستقیامً به دکانداران به فروش خواهد رساند ،اما او به
کمک افراد زیادی نیاز خواهد داشت .او امیدوار است که خانواده ،دوستان و اجتامع او را در پیدا کردن
و ایجاد روابط با مردم که او به آنها اعتامد دارد ،کمک خواهند کرد.

۳۹

فصل اول

عرضه کنندگان

دکاندار
رویا
(تولید کنند و مناینده فروش)

مشرتیان

تولید کنندگان

روابطی که برای ایجاد تجارت به آن نیاز است

– عرضه کنندگان
– تولید کنندگان
– منایندگان فروش
– دکانداران
– مشرتیان

افراد مهم در تجارت صنایع دستی

۴۰

 .5تعهد شام :بنیاد تجارت شام
آمنه به رویا می گوید« :تجارت شام عبارت از محصول شام و نیز روابطی است که شام با مردمی
که برای تولید و فروش محصول خویش به آنها رضورت دارید ،برقرار می کنید .این افراد شامل عرضه
کنندگان ،تولید کنندگان ،منایندگان فروش ،دکانداران و مشرتیان شام می شوند».
هر یکی از این روابط بر اساس یک تعهد استوار است .مثالً زمانی که شام متعهد به فروش محصولی
به یک دکاندار می شوید ،شام تعهد می کنید که محصول را مطابق طرح توافق شده ،کیفیت و
تعداد توافق شده در تاریخ توافق شده و در برابر قیمت توافق شده عرضه کنید.

طرح توافق شده

کیفیت توافق شده
قیمت توافق شده

کیفیت توافق شده

تاریخ تسلیمی توافق شده

تعهد شام به یک دکاندار:
طرح توافق شده ،کیفیت ،تعداد ،تاریخ تسلیمی و قیمت

۴۱

فصل اول

عرضه کننده و تولید کننده شام باید به تعهد شان وفا کنند تا شام بتوانید
به تعهد خویش در برابر دکاندار عمل کنید

آمنه توضیح می دهد :برای برآوردن تعهد خویش به دکاندار ،شام باید مطمنئ شوید که عرضه کننده
و تولید کنندۀ شام به تعهد شان در برابر شام عمل می کنند .عرضه کنندگان شام باید به تعهد شان
مبنی بر عرضۀ تار عمل کند .تولید کنندۀ شام باید به تعهدش برای ساخنت محصول مطابق وقت
توافق شده عمل کند».

۴۲

رشوع یک تجارت

آمنه می گوید« :زمانی که همه به تعهد خویش عمل کنند ،توقعات همگی بر آورده می شوند.
از این طریق است که شام اعتامد سازی کرده و یک شهرت نیک را که موجب دریافت فرمایشات
بیشرت و رشد تجارت می شود ،بدست می آورید».
«اما اگر کسی وعده خالفی کند ،باعث کاهش اعتامدمی شود .تجارت شام آسیب خواهد دید.
شام باید همیشه به تعهدات خویش عمل کنید .بدین ترتیب ،تنها زمانی تعهد کنید که نسبت به
برآورده شدن آن اطمینان دارید .مطمنئ شوید که عرضه کنندگان ،تولید کنندگان و دکانداران نیز همین
کار را انجام می دهند».

– طرح توافق شده
– کیفیت توافق شده
– تعداد توافق شده
– تاریخ تسلیمی توافق شده
– قیمت توافق شده

تعهد تجارت شام

۴۳

فصل اول

«چند سال پیش از محمد مالک دکاندار معروف در کوچه مرغ فروشی خواسته شده بود تا  20جوره
لباس برای یک گروه هرنی بسازد که قرار بود در حضور رییس جمهور در روز استقالل هرن منایی کند.
محمد تعهد کرده بود تا لباس ها را یک روز قبل از برگزاری کنرست تحویل دهد .او از چهار تولیدکننده
خواست تا هر یک پنج جوره لباس را بسازد .دو روز پیش از برگزاری کنرست ،هنوز پنج جوره لباس آماده
نشده بودند .یکی از تولید کنندگان مریض بود ،اما به محمد هیچ چیزی نگفته بود».
«گرچه این تقصیر محمد نبود که تولیدکننده به وعده اش وفا نکرد ،اما محمد می دانست در صورتی
که متام  20جوره لباس را آماده نکند ،شهرت او آسیب خواهد دید .خوش بختانه ،اویک خیاط ماهر
و حرفوی است .او یکجا با سه تولیدکنندۀ دیگر متام شب کارکردند تا بتوانند متام  20جوره لباس را
مطابق وقت تعیین شده آماده سازند».
«تصور کنید که اگر او قادر به برآوردن تعهدش منی شد ،برای تجارتش چه اتفاق می افتاد».

محمد متام شب کار میکند تا به وعده اش عمل کند

۴۴

رشوع یک تجارت

به تعهدات خویش عمل کنید تا تجارت نیرومندی را بسازید.
– تعهدات خویش را به دکانداران بنویسید.
– پیشاپیش پالن گذاری کنید و زمانی کافی برای درست کردن اشتباهات
خویش در نظر بگیرید.
– با عرضه کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مرتب صحبت کنید.
– عرضه کنندگان و تولیدکنندگان جدید را با سپردن فرمایشات
کوچکرتی آزمایش کنید.

رویا درک میکند .او می داند که برای ایجاد شهرت نیک با دکاندار در دکان مخصوص پیراهن تنبان
فروشی زمان زیادی الزم خواهد بود .بنابرین ،او همیشه به تعهداتش عمل خواهد کرد .اگر او به
تعهداتش عمل نکند ،می داند که دکاندار دیگر هرگز فرمایش نخواهد داد.
رویا هم ناآرام است و هم هیجان زده که منونه هایش را به دکاندار بیاورد .او مدیون حامیت های آمنه
جان است و تجارتش را رشوع می کند.

۴۵

 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات

 .1.1شام چه مهارت هایی دارید؟
– دست دوزی
– ساخنت جواهرات
– خیاطی
– قالب بافی
– مندسازی
– قالین بافی
– سبدسازی
– چرمکاری
– پیچاندن تار یا نخ
– کارهای دیگر
 .2.1دوست دارید چه کاری را انجام دهید؟

مقدمه

بخش  . 2تصمیم گیری درباره رشوع تجارت
 .1.2چرا می خواهید تجارتی را رشوع کنید؟
 .2.2آیادر خانواده و اجتامع شام مردمانی هستند که در صورت رشوع تجارت ،شام را کمک کنند؟
 آیا در خانواده و اجتامع شام مردمان هستند که تجربۀ رشوع و مدیریت تجارت را داشته باشند؟ آیا آنها شامرا کمک خواهند کرد؟
 آیا در خانواده شام افرادی هستند که عالقمند پیوسنت به شام برای رشوع یک تجارت خانوادگی باشند؟ آیا می توانید مهارت های خویش را با مهارت های دوستان خویش ،برای رشوع تجارت یکجا کنید؟ .2.3در زمان رشوع یک تجارت با چه دشواری ها یا مشکالت رو به رو خواهید شد؟ چگونه می توانید این
مشکالت را رفع کنید؟

۴۶

بخش  .3چه چیزی باید بسازید و آنرا در کجا بفروشید؟
 .3.1کدام محصوالت را می توانید با استفاده از مهارت های خویش تولید کنید؟
 .3.2تولیدکنندگان دیگر کدام محصوالت مشابه شام را تولید می کنند؟ کدام از محصوالت بیشرت فروش میشود؟
 .3.3این محصوالت را چه کسانی می خرند؟ این محصوالت را از کجا خریداری می کنند ؟ برای این محصوالت
چه قمیتی را پرداخت می کنند؟
 .3.4چه کسانی محصوالت شام را خریدای خواهد کرد؟ چرا؟
 .3.5محصوالت خویش را می توانید ،در کجا بفروشید ؟ چرا؟
بخش  . 4نقش ها و مسئولیت های کلیدی در روابط تجارت صنایع دستی
 .4.1آیا شام کدام عرضه کننده ،تولید کننده ،مناینده فروش،دکاندار و مشرتی را می شناسید؟ آنها چه کارهای
را انجام می دهند؟
 .4.2کدام یکی از این نقش ها برای تجارت شام مهم است؟ چرا؟
 .4.3آیا افرادی را می شناسید که این نقش ها را برای تجارت شام پر کنند؟
 .4.4شام چه نقشی را ایفا خواهید کرد؟
بخش  .5تعهد شام :بنیاد تجارت شام
 .5.1آیا قبال با عرضه کنندگان ،تولیدکنندگان و یا دکانداران کار کرده اید؟ آنان دارای چه مشخصاتی خوب برای
رشیک شدن با شام در کار شام خواهند بود؟
 .5.2آخرین باری که کسی با شام وعده خالفی کرد چه اتفاقی رخداد؟ آیا این وعده خالفی برکسی دیگری
تاثیر داشت؟
 .5.3چگونه می توانید مطمنئ شوید ،متام افرادی که شام با آنها کار میکنید ،به تعهدات شان عمل میکنند؟

۴۷
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