
 

 نسیزیب کی دیو خر یگذار هیکه قبل از سرما ینکات

مورد توجه قرار داد دیدر کانادا با : 
 

 تهیه شده توسط : امید

تلگرام« آیدی   
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آمریکا کانادا  « در کانال   

@America_Canada 
 

۱) کسب و کار موجود کی دیخر : 

 یداریکسب و کار را خر کیکه  ینسبت به شروع از صفر دارد. هنگام یکمتر سکیکسب و کار فعال ر کی دیاغلب موارد، خر در

شهرت و  ،یمشتر فیط کی یباشد. شما دارا یو سود م ینگینقد انیجر جادیکه از ابتدا در حال ا دیشو یم یاتیوارد عمل د،یکن یم

 دیکن یرا از ابتدا راه انداز زیهمه چ دیستیکسب و کار آشنا هستند و شما مجبور ن یجنبه ها امکه با تم دیشو یم یکارکنان نیهمچن

کسب و کار ساخته شده است یاداره و اجرا یفرمول موفق برا کی( چرا که از قبل یکار یها استیها و س ستمیس د،یجد هی)رو . 

حال، گرفتن  نیباشد. با ا یکار از ابتدا م کیتر از شروع  نهیکسب و کار فعال در کانادا اغلب پر هز کی دیخر گر،یاز طرف د یول

گذاران عموما احساس  هیاست. بانکداران و سرما دیجد و کار کسب کیتر از شروع و کار موجود آسان کسب  کی دیخر یوام برا

کسب و کار ممکن  کی دیخر ن،یباشد. عالوه بر ا یسابقه اثبات شده م کی یدارند که قبال دارا یتجارتدر رابطه با  یشتریب یراحت

سودآور باشد.  اریتواند بس یارائه دهد که م یحق نسخه بردار ای یانحصار ازیمانند حق امت یارزشمند یاست به شما حقوق قانون

ممکن است با  دی. اگر مراقب نباشستین یمستثن هیقض نیاز ا زین جودکسب و کار مو کی دیو خر ستین یصددرصد زیچ چیالبته ه

معامله را هنگام  نیبهتر دیمطمئن شو نکهیا ی. برادیمواجه شو یمیقد عیتوز یناسازگار و روش ها یکار منسوخ شده، کارکنان کی

دیکن یرویمراحل پ نیحتما از ا د،یده یو کار فعال انجام مکسب  کی دیخر . 

 

 :انتخاب درست(۲
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است که به  نینقطه شروع ا نیشود. بهتر یاز طرف شما شروع م نسیزینوع ب حیکسب و کار کامل، با انتخاب صح کی دیخر

که به آنها عالقه  یی. در مورد انواع کسب و کارهادیکن یو هم آن را درک م دیکه شما هم با آن آشنا هست دیتوجه داشته باش یصنعت

که به دنبال  یبه اندازه و ابعاد کسب و کار نی. همچندیباشند فکر کن یو تجربه تان هماهنگ م ارتوجه با مه نیو به بهتر دیمند هست

در آن  دیخواه یکه م ییایجغراف قه. سپس، منطدیتوجه داشته باش فروش زانیها و ماز نظر تعداد کارمندان، تعداد مکان  د،یآن هست

حقوق و دستمزد و  زانیانجام کسب و کار از جمله م یها نهیکار و هز یروین طیا. شردییرا مشخص نما دیو کار داشته باشکسب  کی

صنعت را انتخاب  کیمنطقه و  کیکه  یهستند. زمان رشیشما قابل پذ یکه برا دیتا مطمئن شو د،یکن یابیدر آن منطقه را ارز اتیمال

کار را با نگاه کردن به  نی. ادیکن قیسازگار است، تحق شما طیکه با شرا یوکاردرباره هر کسب  د،یآنها تمرکز کن یتا بر رو دیکرد

 نی. شما همچندیشروع کن ”یفروش یها نسیزیب“ ای” کسب و کار یفرصت ها“تحت عنوان  یمحل یشده روزنامه ها یبخش طبقه بند

 د،یرا که به دنبالش هست ودخ ازیمورد ن طیو در آن شرا دیدر روزنامه ها چاپ کن ”دیبه خر ازین“تحت عنوان  یآگه کی دیتوان یم

 یکه فروش ستین یفروش قرار ندارد، بدان معن ستیکسب و کار در ل کیکه  لیدل نیفقط به ا د،یداشته باش ادی. به دییعنوان نما

فروش  یو کار خود را برا از آنها ممکن است کسب یاریبس د؛ی. با صاحبان مشاغل در صنعت مورد نظر خود صحبت کنستین

خود استفاده کرده و با  یارتباط یها ییدهند. از توانا یفروش را مد نظر قرار م د،یده شنهادیاما اگر شما به آنها پ اشند،نگذاشته ب

داشته باشند،  یکه ممکن است چشم انداز خوب یگرید یدرباره کسب و کارها دیکه احتماال بتوان چرا دیدر تماس باش یشغل نیمخاطب

دیبه دست آور یاطالعات . 

 

۳) تر قینگاه دق کی : 

را  لیشامل بانک دار، حسابدار و وک” کسب و کار میت“ کی دیقطعا با د،یاقدام کن ییبه تنها نکهیا ایو  دیدالل استفاده کن کیاز  چه

 یم یضرور شود،یم دهینام ”یمراحل قانون“که  یزیانجام آن چ یمشاوران برا نیتا به شما کمک کنند. وجود ا دیکنار هم قرار ده

انجام  یمراحل قانون ی. وقتدیاست که شما در نظر دار یتمام اطالعات مربوط به کسب و کار دییو تا یررسب یباشد، که به معن

کسب  نی. چرا اشودیآغاز م یسواالت اساس یبا برخ هیاول لی. تحلیو از چه کس دیخریرا م یزیچه چ دیندایم قایشما دق شود،یم

اندازه  تواندیم ایآن چگونه است؟ آ ندهیانداز آو چشم ستیصنعت خاص چ نیااز  یفروش گذاشته شده است؟ تصور کل یوکار برا

توان  یشود؟ چگونه م یعرضه م یبه اندازه کاف ازیمورد ن هیمواد اول ایداشته باشد؟ آ یاز سهم بازار را کنترل کند تا سودده یمناسب

داد؟ رییخدمات شرکت را در طول زمان تغ ایمحصول   

کنندگان و فروشندگان موجود در مورد  نیتام ان،ی. با مشتردیکن یابیآن را ارز یاعتبار شرکت و قدرت روابط تجار دیبا نیهمچن شما

و کار وجود ندارد، با ادارات مربوطه، کسب  نیا هیعل یتیشکا چیه نکهیاز ا نانیاطم ی. برادیو کار صحبت کن کسب روابطشان با

دیریاعتبار تماس بگ یگزارش ده یهامجوز و آژانس ورو صد یصنف یهاانجمن  . 

شروع به  دیکسب و کار شما با میرسد، ت یکننده به نظر م دواریهمچنان ام هیاول یزهایمورد نظر بعد از انجام آنال نسیزیب اگر

و کار  منصفانه کسب متیق نییتع یکه شما برا ی. فارغ از هر روشدیآن نما یدرخواست متیو ق نسیزیب نیبازده بالقوه ا یبررس

 لیدرآمد و پتانس خچهیو کار، تارکسب  یدر نظر گرفته شود؛ مانند سالمت مال دیبا نسیزیشما از ارزش ب یابیارز د،یکن یاستفاده م

بازار( تیمثال نام برند و موقع ینامشهود آن )برا یهاییدارا نیرشد آن و همچن . 

 

 تهیه شده توسط : امید

تلگرام« آیدی   
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آمریکا کانادا  « در کانال   

@America_Canada 

 

 

در  نسیزیب کی دیو خر یگذار هیکه قبل از سرما ینکات

مورد توجه قرار داد دیکانادا با : 

 

دیکن یابیو شروع کسب و کار، ارز نسیزیب کی دیخر یبرا یریگ میتصم قبل از دیآورده شده که با یاز موارد یفهرست ریز در . 

 

یفهرست موجود .۱ :  

 نیباشد. نکته مهم ا یم یبه مشتر یده سیاستفاده در سرو ایفروش مجدد  یفهرست شامل تمام محصوالت و مواد موجود برا نیا

را  یموجود تیوضع دی. شما بادیحضور داشته باش یموجود یدر طول پروسه بررس دیتان با طیواجد شرا ندهینما ایاست که شما 

 تیگذشته و سال قبل از آن وضع یسال مال انیدر پا نکهیدر دسترس قرار دارند، و ا ییزهایدر حال حاضر چه چ نکهیا د،یبدان

دیکن یابیرا ارز یفهرست موجود دیبا نیبه چه صورت بوده است. همچن یموجود . 

 

و ساختمان زاتیتجه ل،یوسا ه،یاثاث .۲ : 

که شامل نام و  دیاز فروشنده بخواه یستیشود. ل یو کار مکسب  یها ییو دارا یدفتر زاتیمورد شامل تمام محصوالت، تجه نیا

و  ،یارزش آنها در بازار فعل د،یارزش آنها در زمان خر زات،یتجه نیا یکنون تیباشد. سپس وضع زاتیشماره مدل هر قطعه از تجه

و  ینگهدار طیکه فروشنده به منظور بهبود شرا دیکن ی. بررسدیکن نییا ند را تعاجاره شده ایشده و  یداریخر زاتیتجه نیا ایآ نکهیا

تا  دیخود انجام ده دمانیچ ایدر ساختمان و  دیبا یراتییکه چه تغ دیکن نیاست. معکرده  یگذار هیچقدر سرما زات،یتجه نیا ریتعم

شما باشد یازهایمتناسب با ن . 

 

یتمام قراردادها و اسناد قانون یها نسخه .۳ : 
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 ه،یاتحاد یفروش، قراردادها یقراردادها ،یفرع یقراردادها ع،یتوز یتوافقنامه ها د،یاجاره و خر یشامل تمام قراردادها قراردادها

از جمله اظهارات  گرید یتمام اسناد قانون ن،یچنباشد. هم یو کار مکسب  یبرا یالزام آور قانون یابزارها ریو سا یتوافقنامه استخدام

و کار با کسب  کی دی. اگر در نظر داردیکن یابیرا ارز رهیو غ ازیثبت شده، حق امت یو کار، مقررات، عالئم تجار سبک ینام تجار

قرار دهد. در مورد اجاره امالک و مستغالت و  یابیآن را مورد ارز دیبخواه لیوک کیاز  د،یارزشمند داشته باش یمعنو تیمالک

دیرا کسب کن ماطالعات الز دیمربوطه با یقراردادها . 

 

و ادغام سیتاس .۴ : 

شرکت به عنوان  نیا ایاست و آثبت شده  التیا ایکه در کدام استان  دیکن یباشد، حتما بررس یشرکت م کیمورد نظر  نسیزیب اگر

کند یم تیالدر استان خود فع یشرکت خارج کی . 

 

مربوط به پنج سال گذشته یاتیمال دیعوا .۵ : 

 ی. آنها ممکن است محصوالتکنندیخود استفاده م یشخص یازهاین یو کار برا کوچک از آن کسب یها نسیزیاز صاحبان ب یاریبس

با  ایرفته و  التیبا استفاده از منابع شرکت به تعط ایبخرند و به حساب کسب و کار بگذارند و  کنندیرا که شخصا از آنها استفاده م

تا مشخص  دیخود و حسابدارتان استفاده کن یلیتحل یها از مهارت دیشما با نیکنند. بنابرا دیبازد یتجار یها شگاهیهمسرانشان از نما

خالص شرکت چقدر است یارزش مال دیکن . 

 

مربوط به پنج سال گذشته یمال یها اظهارنامه .۶ : 

کار به خصوص  نی. ادیکن سهیخود مقا یاتیو آنها را با بازده مال دیکن یابیرا ارز یمال یاظهارنامه ها از جمله تمام رکوردها نیا .

و کار مهم استکسب  کی ییقدرت درآمدزا نییتع یبرا . 

 

 :سوابق فروش .۷

ماه گذشته را  ۳۶ماهانه مربوط به  یها سوابق فروش دیشما با یثبت خواهد شد، ول یمال یهافروش در صورت  زانیچه م اگر

 نی. همچندیکن میمختلف محصوالت تقس یها فروش خود را به دسته زانیهستند، م لیکار دخ نیمحصول در ا نی. اگر چنددیکن یبررس

 از چرخه یو کار است و درکهر کسب  یجار یها تیشاخص ارزشمند از فعال کی نی. ادییمان کیرا تفک یو اعتبار یفروش نقد

کندیم جادیو کار اکسب  یها . 

 

ها یکامل بده ستیل .۸ :  

مورد  یقانون یامدهایو پ یاحتمال یها نهیهز نییتع یها را برا یاز بده یتا فهرست دیو حسابدار مستقل مشورت کن لیوک کی با

 وام نیتام یبرا قهیبه عنوان وث یافتیدر یهاحساب  ای یا هیسرما زاتیتجه رینظ ییها یی. چنانچه مالک از دارادیقرار ده یبررس

مانند مطالبات کارکنان،  یقانون ریتعهدات غ دیحسابدار شما با نی. همچندیینما یاست، آنها را بررسکرده  ادهمدت استف کوتاه یها

را چک کند رهیخارج از دادگاه و غ یپرداخت ها . 

 

یافتیدر یهاتمام حساب .۹ : 

مطالبات مهم  افتی. چک کردن دوره دردیکن میروزه و فراتر از آن تقس ۹۰روزه،  ۶۰روزه،  ۳۰ یحساب ها را به مدت ها نیا 

نموده و  هیحساب برتر ته ۱۰از  یفهرست دیبا نیحساب کمتر است. همچنتر باشد، ارزش  یهر چه مدت زمان آنها طوالن رایاست ز

دیکن یاعتبار آنها را بررس . 



 

یپرداخت یهاتمام حساب .۱۰ :  

مهم است که  نیشوند. ا میروزه تقس ۹۰روزه و  ۶۰روزه،  ۳۰ یبه مدت ها دیبا زین یپرداخت یهاحساب ،یافتیدر یهاحساب مانند

 چیه ایآ دینیتا بب دیکن یبررس دیروز، با ۹۰از  شیب یدارد. در مورد پرداخت ها انیشرکت جر قیچقدر پول نقد از طر دیمشخص کن

ریخ ایشرکت را دارند  یها ییاراکدام از طلبکاران حق حبس د . 

 

یاعالم بده .۱۱ : 

 هیاست. به هر گونه سرماکرده  دییو کار مربوطه آن را تااست که کسب  یگرید یها و هر بدهمهم، وام  یها ادداشتیشامل همه  نیا

 ینگاه زین انیبه مشتر ییاعطا یها باشد، توجه داشته باشد. به سطح وام انجام شده یعاد یکه در خارج از حوزه ها یتجار یگذار

دیداشته باش . 

 

 :بازگشت کاال .۱۲

 یم ایاست، آ نطوریاست؟ اگر ا افتهی شینرخ در سال گذشته افزا نیا ایاست؟ آ ییاالب یکاال ینرخ مرجوع یو کار داراکسب  ایآ

د؟یکن حیآن را مشخص کرده و مشکالت را تصح لیدال دیتوان  

 

یمشتر یالگوها .۱۳ : 

 یفعل انیخاص مربوط به مشتر یها یژگیو دیکرد، شما با یابیرا رد انیتوان در آن مشتر یاز کسب و کار است که م ینوع نیا اگر

 دیخر در طول سال گذشته از دست رفته اند؟ زمان اوج فصل یچقدر است؟ چند مشتر یبار اول دارانیتعداد خر نکهیمثال ا د،یرا بدان

را دارند؟ تیمحبوب نیشتریاست؟ کدام نوع از کاالها ب یچه زمان یفعل انیمشتر یبرا  

 

یابیبازار یهایاستراتژ .۱۴ : 

 روابط یها نیکمپ ایگسترده و  غاتیتبل ف،یارائه تخف قیاو از طر ایکند؟ آ یرا جذب م انیو کار چگونه مشتر صاحب کسب دیبدان دیبا

درباره نحوه  یتیتا ذهن دیکن افتیدر نسیزیفروش ب اتیها و ادب استیاز تمام س ییها نسخه دیشما با دهد؟یکار را انجام م نیا یعموم

دیداشته باش یبا مشتر اطفروش و ارتب . 

 

غاتیتبل یهانهیهز .۱۵ :  

سال  یانیدر طول ماه پا غاتیتبل یکردن برا نهیو کار بهتر است که با هزکسب  کی ی. اغلب برادیینما زیرا آنال غاتیتبل یها نهیهز

ندازدیب قیبه تعو ندهیسال خود را تا سال آ انیسود پا ،یمال . 

 

ها متیچک کردن ق .۱۶ : 

 یابیرا حتما مورد ارز شیو درصد افزا متیق شیافزا نیآخر خیهمه محصوالت، تار یبرا فیتخف یو برنامه ها یفعل متیق ستیل

که چه  دییبوده و مشخص نما یچه درصد دینیتا بب دینگاه کن یقبل متیق شیو به افزا دی. ممکن است شما به عقب برگرددیقرار ده

دیباال ببر وبارهها را د متیق دیتوان یم یزمان . 

 



صنعت و بازار آن خچهیتار .۱۷ : 

 نیفروش در ا ایکه آ دیبدان دی. شما بادیکن لیو تحل هیخاص بازار را تجز یها بخش یصنعت مورد نظر و اهداف تجار دیبا شما

 اریبس ندهیسود در آ لیپتانس نییتع یبرا نیاست. امانده  یرکود باق ایدر بازار مربوط به آن، در حال رشد، کاهش،  نیصنعت و همچن

 .مهم است

 

یریو محل قرارگ تیموقع .۱۸ : 

 یکوچک و خرده فروشان یکسب و کارها یبرا ژهیامر به و نی. ادیکن یابیاطراف آن را ارز طیو کار و مح کسب یکیزیف تیموقع

و کار و کسب  تیکامل از موقع زیآنال کی دیآورند، مهم است. شما با یبه دست م یخود را بر اساس منطقه تجار انیکه اکثر مشتر

نقشه مربوط  ،یخدمات یکسب و کارها ی. برادیو رقابت انجام ده یشناس تیجمع ،یانداز اقتصاد ماطراف از جمله چش یمناطق تجار

وط به هر گونه مشکالت مرب ایمحصول وجود داشته باشد،  لیتحو یبرا یاژهیاگر الزامات و نی. همچندیکن هیبه مشاغل منطقه را ته

دیکن یرا بررس هامحصول به بازار وجود داشته باشد، آن دنیحمل و نقل و رس . 

و کارشهرت و اعتبار کسب  .۱۹ : 

 تواندیو کار مکسب  کیشهرت  ای ریمهم است. همانطور که گفته شد، تصو اریکنندگان بس نیو تام انیدر چشم مشتر نسیزیب ریتصو

 نیکنندگان، کارکنان بانک و همچن نیتام ان،یمورد نظرتان با مشتر نسیزیاعتبار ب زانیم صیتشخ یمحسوب شود. برا ییدارا کی

دییدر منطقه مشورت و گفتگو نما الفع یکسب و کارها گریصاحبان د . 

 

یروابط فروشنده و مشتر .۲۰ : 

با  یارتباط نی. چه مدت است که چنریخ ایدارند  یو کار ارتباط خاصکسب  یبا مالک فعل انیاز مشتر کی چیه ایکه آ دیبفهم دیبا شما

در  یمشتر نیا ایدهند؟ آ یم لیشرکت را تشک نیو کار ااز کسب  یخاص چه درصد انیمشتر ای یمشتر نیشرکت وجود دارد؟ ا

شرکت ادامه خواهد داد؟ از دیبه خر تیمالک رییصورت تغ  

 

باال یحقوق ها .۲۱ : 

 یحقوق گذاشته باشد که برا ستیرا در ل ینام فرد یمالک فعل دیشا ایداشته باشند  هیرو یب شیاز دستمزدها افزا یاست برخ ممکن

رندیقرار بگ یمورد بررس دیاحتماالت با نیداشته باشد. همه ا یلیبا او نسبت فام یکند، ول یشرکت کار نم . 

 

یو نمودار سازمان یفهرست کارمندان فعل .۲۲ : 

 یچه کس دیتا بفهم دیکن یابیرا ارز یارزشمند باشند. چارت سازمان ییدارا کیتوانند  یم ،یدیپرسنل کل ژهیبه و یفعل کارمندان

آنها  یو دستمزد تمام کارمندان و طول دوره کار دیشرکت بپرداز یتیریمد یها وهیش یبه بررس دیبا نیاست. همچن یمسئول چه بخش

دیینما یمربوط به کارمندان شرکت را بررس یو هر گونه پرونده ها یادار یهاقرارداد دی. بادیرا بدان . 

 

 :OSHA الزامات .۲۳

 ایقرار گرفته است  یقبال مورد بازرس ایرا برآورده کرده است و آ یو سالمت شغل یمنیمرکز تمام الزامات ا نیا ایکه آ دیکن قیتحق

ممکن است  دیکن یکه احساس م دینیب یرا م ییزهایکند و چ یم یرابطه پنهان کار نیکه فروشنده در ا دیکن ی. اگر احساس مریخ

یو سالمت شغل یمنیاز اداره ا دیتوانیم شند،نبا یکاف یمنیا یدارا  (OSHA) از محل اقدام کند یکه به بازرس دیدرخواست کن . 

 



مهیب .۲۴ : 

 یچه کسان نکهیا نی. همچندیکن نیو کار و تمام اموال آن استفاده شده را معاز کسب  یبرداربهره  یکه برا یا مهیپوشش ب نوع

هستند و تحت  مهیاز کسب و کارها بدون ب ی. برخدییچقدر است را مشخص نما مهیحق ب زانیهستند و م یمحل یکمپان ندگانینما

کنندیم تیفاجعه بزرگ فعال کی ای یسوز آتش بروزخطرناک بالقوه در صورت  طیشرا . 

 

محصول تیمسئول .۲۵ : 

 مهیقرار داشته باشد. پوشش ب یا ژهیمحصوالت مورد توجه و تیمسئول مهیب دیبا د،یکن یم یداریرا خر یدیشرکت تول کیشما  اگر

 ریشرکت تاث کی ینقد انیبر جر یتوجهبه طور قابل  تواندیم نیکند و ا رییتغ گریسال تا سال د کیاز  یریتواند به طور چشمگ یم

 .بگذارد
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