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 :صنعت و تجارت در بازارهای آنالین

 

 هوشمند در سراسر جهان وجود دارد؟  لفونیکاربر ت اردیلیم 2.7از  شیکه ب دیدان یم ایآ

انجام  یساده و آسان برا یمردم به دنبال راه ها ، امروزاستیافته رونق  نیکه صنعت تجارت آنال ستیتعجب ن یجا ،تعداد افراد این از اطالع از  بعد

 هوشمند است. یها لفونیاستفاده از برنامه ت رهایمس نیاز ا یکیکارها هستند و 

شگاه سال اخ یهادهیاز پد یکی ینترنتیا یها فرو ستیچند  ستان مثال .را شگاه ها را افغان سبوک( ی اجتماعی شبکه ها در این فرو شاهده)فی  م

س .میکند هستند؛ حال  فروشگاه هااین  یاز ما به فکر راه انداز یو کمتر کس میهست فروشگاه ها این شرفتیگر پ از ما با حسرت فقط نظاره یاریب

خود را با آن برطرف ساخته و  یکیزیف یها یبه نحو کمبود بتوانندرا در سر تا سر جهان فراهم ساخته تا همه  یبستر یمجاز یآنکه انترنت و فضا

 رو بردارند.  شیموانع را از پ

 

 (Mobile Application) هوشمند یها لفونیت نرم افزار

ها چقدر  شنیکیاپل نیکه ا دهدینشان م نیو ا گذرانندیم لیموبا یها شنیکیاز وقت خود را در اپل صدیف ۹۰ یال  ۸۵هوشمند  یها لفونیت کاربران

 خریداری نترنتیا قیخود را از طر ازیمورد ن یاز افراد کاال ها یمیاستتت. ن وشتتمنده یدر تلفن ها زیهمه چ یامروز یایدن درو موثر هستتتند. مهم 

 هم چند برابرتجارت  نیا رونقکرونا  یو جهان ریهمه گ دهیو بعد از پددر حال توستتعه استتت،  نیتجارت آنال یکند که بازارها یثابت م نی. اکنندیم

  .ه استشد

 نرم افزاراستتتفاده از بازار  نیبه ا یابیدستتت یمطمئن برا یاز راه ها یکیمهم استتت،  اریقرار گرفتن در معرض آن بستت یزیبه دستتت آوردن چ یبرا

  است. شنیکیاپل مبایل همان یا هوشمند های لفونیت

صلی و این ها در حال چرخش هستند نترنتیا یایبه سمت دن راًیاخ زین ینه تنها جوانان بلکه افراد در هر سن ها را  وکار کسب اینترین مشتریان ا

معتوف ساخته  انالین معامالت تشویق و راهنمائی مشتریان به ه خود را باالیافغانستان بیشترین توجهای تجارتی بانک  یبه تازگ تشکیل میدهند.

 .میخاص آماده داشته باش یها یژگیهوشمند با و لفونیک طرح برنامه تیما هم و بهتر است  .اند

صنا با شاغل ا عیوجود  سازگار با فرهنگ اپل نی، همه م سع شنیکیروزها  ست و  شند و ا قیطر نیکنند از ا یم یا شامل  نیتجارت خود را ارتقا بخ

 شود. یم زیصنعت امالک ن

ستان  یطرح چیه نیاز ا شیپ سطح افغان شده در شد ، ما افتخار دار هوتل داریخدمات ارائه که هدف آن تجارت امالک و  بودساخته ن که نرم  میبا

 .کندیاز مشکالت را آسان م یاریاستفاده از آن به طور مؤثر بس و میکنیم یافزار سرپناه را معرف

 

کاربران میتواند از طریق اپلیکیشن و ، داری فعالیت میکنددر عرصه تجارت امالک و صنعت هوتل نرم افزار تیلفون های هوشمند است که  ؛سرپناه

 .نمایندمی ریزرو و نموده مشاهده را وب سایت سرپناه اطالعات در مورد امالک و مستغالت ، لیلیه ، هوتل و مهمانسرا )گست هاوس(

زی که سالهاست در سبک کاری که ما در سرپناه انجام میدهیم ایجاد یک شیوه کامال جدید برای تجارت امالک وارائه خدمات هوتل داری است، چی

 ها سرگردانی و مشکالت از را مشتریان که است این ما اصلی هدف است، نوآوری و رونق آماده و نشده لمس دیجیتال توسط زندگی مردم افغانستان

 .کنیم ایجاد را متقاضیان مالکان، میان ارتباطات برقراری و( امالک تجارت) هوشمند بازار و سازیم خالص

 

شرکت انجینری خیبراپسا صول از  ست (Khaybar Apps) ین نرم افزار مح تیم انجینری خیبر اپس با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز ، ا

 بیافزاید نرم افزار ایندارد تا بطور مداوم بر قابلیت ها و امکانات  آن فراهم ساخته است و سعی بر سکنبرای جستجوی م را بستری مناسب

 

  

mailto:info@sarpanah.af


 

 

2 Sarpanaha.af 
Hundreds of homeless and displaced 

are nesting here every moment. 

Email: info@sarpanah.af | Phone: +93 786 99 99 41 

 ؟سازدکشور مرتفع می درچه مشکالتی را  سرپناه

 

معامالت مراجعه  یدفترراهنما کیبه  دیآپارتمان( را داشتتتتند ، با ایو نیفروش امالک )خانه، زم ای دی، خر هیکه قصتتتد کرا یافراد ش،یدهه پ کی

ستجو م ای کردندیم شت زمان و بروز ا یادیز یها نهی. آنها در آن زمان گزکردندیروزنامه ها را ج شتند ، اما با گذ ستجو تغ نترنتندا کرده  رینحوه ج

 نیهوشمند و نرم افزار سرپناه ا یو اکنون به کمک تلفن ها پردازندیخانه ها م یبه جستجو یاز صفحات اجتماع نیبه صورت آنال انیاست ، متقاض

 شده است. شتریب یحت تیقابل

صرف کارها چیه ست ندارد وقت خود را  ستجو یساده ا یکس دو ست آوردن معلومات یمردم برا راًیامالک کند، اخ یمانند ج کمتر به راهنما  بد

شان را کنندیمراجعه م یکیزیمعامالت بطور ف یها مانند  یاجتماع یشبکه ها ، ارتباط از طریق یلفونیت یتماس ها قیاز طر.  درعوض آنها مشکل 

 شودیبرنامه باعث م نی. امیه اهوشمند اقدام کرد لفونیت یبرنامه ا یاست که ما برا لیدل نی. و به همکنندیامالک حل م یها تیوبسا یاو سبوکیف

 . ابدیجستجو کاهش  یزمان و درد سرها برا

 

 سرپناه شنیکیاستفاده از اپل لیدال

صفحات اجتماع یادیز تعداد سا یاز  ستان وجود دارند که از طر یها تیو وب شمند ن یها لفونیت قیامالک در افغان ستند. اما  زیهو سترس ه قابل د

 زیمعامالت ن یامالک و راهنما ها نیمالک یکاربران بلکه برا یسرپناه نه تنها برا شنیکی. اپلتوانندیکاربران فراهم کرده نم یرا برا شتریآنها امکانات ب

 هست. یخوب نهیگز

 ندینما دنینقشتته د یآن بر رو تیملک را مشتتاهده کنند، از موقع یها عکس ابند،ی، خانه دلخواه خود را بشتتانو نظر لیمطابق م توانندیم کاربران

 رقرار نمایند.دهنده تماس ب یبا شخص آگه میبه صورت مستق توانندیوهمچنان م

 

 سرپناه شنیکیاپل یایمزا

 دارد.  یادیز یایامالک مزا نیمالک یو هم برا متقاضیان یسرپناه، هم برا شنیکیاپل

ضیان سهولت شاندلخواه امالک  توانندیم متقا ستجو نمایند بازار ملیونی از جالب اتیجزئو  را با  ست  توانند از یهم م نیمالک ، ج این بازار درخوا

 بفروش برسانند. عرضه نموده وخود را  یها تیملکو یا  نموده سرمایه گذاری

 

 چیست؟ ایده این نوآوری و یا خالقیت

a) یسرپناه دارا شنیکیامالک و مستغالت است ، از آنجا که اپل تجارت نهیدر زم یعال یژگیو کیدراسرع وقت در واقع  ملک عیسر فروش 

امر به  نی. ادهدیخانه اطالع م انیبه شکارچفوراً آنرا  ها،یملک در لست آگه یهست ، به محض وجود اگه( Notification)هشدار تیمز

 .کندیم انیکمک شا ملک عیسر فروشامالک در  نیمالک

b)  سرتاسر افغانستان ازامالک  یتجارت اطالعاتارائه. 

c) ملک عرضه کننده گانتوسط  ها یسهولت ثبت و نشرآگه. 

d)  (هاهوتل و مهمانسرا له،ی: لریزرو ) یتالیجید هوتل داریخدمات. 

e)  قرضه مسکن دریافت و یساختمانهای پروژه  رگذار د هیجذب سرماآگهی ،  مشارکت در امالکآگهی. 

f) سرتاسر افغانستان.از معامالت  یراهنما تماس دفاتر ی، آدرس و شماره ها از نام قیارائه معلومات دق 

g) فعال در داخل افغانستان یساختمان یتماس شرکت ها یآدرس و شماره ها،  از نام قیارائه معلومات دق. 

h)  نسبت به  تیها در ساآن یاقرار دادن حرفه  ایوجود ندارد  هاتیقرار دارد که در سا یامکانات شنیکیاپل نیا یطراح در: اضافی امکاناتو

 بر هستند.  نهیهز شنیکیاپل
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 امکانات شامل: نیا

 .فروشی گروی ، ، کرائی امالک قیدق یدسته بند •

 .مشخصات خاص ملک درج و اضافی اتحیامکان توض •

 .یا حرفهها بصورت امکان قرار دادن عکس  •

 .هر کاربر یبرا شخصی لیپروفا جادیامکان ا •

 .یدیبر اساس کلمات کل یاامکان جستجو حرفه •

 .(شهر ها و والیات) به اساس موقعیت هایآگه سازیامکان فلتر  •

 دهنده. یبه آگه میمستق های امیامکان ارسال پ •

 پروژه های ساختمانی تجارتی. گزارش از افتیدر •

 .در پنل رییهر نوع تغ و شنیکیاپلعملکرد  از نوتیفیکیشن دریافت •

 ها. نهیهز ها و پرداخت تیانتخاب نوع امکان •

 

 پروژه درآمدزایی خود کفائی و زمان

فرهنگ سازی حادثه  ذا معرفی و فرهنگ سازی این پدیده زمانبر خواهد بود.پروژه سرپناه یک روش و ایده کامال جدید در سطح افغانستان است فله

درد و  مشکالتبا  راه امعفرهنگی باید افراد و جمتحول ساختن برای فلهذا ؛ خواهد دادای دفعی و آنی نیست؛ بلکه تدریجاً و طی فرآیند زمانی رخ 

 . مائیمرا معرفی ن روش جدیدخصوصیات و منفعت  خاصیو با ظرافت  کنیمآشنا سر های روش های گذشته 

 مدزائی برسد.ا پروژه به مرحله خود کفائی و درآزمان خواهد برد ت ماه۱۲. و حد اقل است زمانبرعمل  اینبدیهی است که 

 

 :درآمد زائی راه های و ی هاآگهانواع 

 :آگهی های رایگاناول: نوع 

a)  (وفاداری و جذب مشتریان جدید طرح شده است. ، این سهولت برای تشویق)آگهی ساده 

 که به دو نو ع اند. :های پرداختیآگهی : دومنوع 

b)  (افغانی ۵۰۰)آگهی ویژه 

c)  (افغانی ۸۰۰)آگهی طالئی 

 .ژه های ساختمانیها و درخواست های سرمایه گذاری در پروندرنشر ت: منوع سو

 .و مهامانسرا ها، هوتل درآمد زائی از ریزرویشن لیلیه : منوع چهار

صول  غاتتبلیبنرها ، : منوع پنج شرکت ها خاصخدمات برند و مح شتهارات  ساختمانی ،، ا لیلیه  ، دفاتر راهنمای معامالت، هوتل ها ی مخابراتی، 

 ...ها، مهمانسرا ها، و

 

 :زائیحداکثر درآمدو اندازه بازار 

بوده در شهر های بزرگ افغانستان  محل سکونت ابتدائی و تحصیالت ،سطح درآمد متوسط  با، سال ۶۵-۱۶نسنیما افراد بین مشتریان مورد هدف 

  افغانی در سال خواهد بود. ۳۶۰۰۰۰۰۰حدودابتدائی این ایده  میزان سود آوری .دایره بازار هدف ما ملیونی است و

 

 ابراز عالقه سرمایه گذار به اشتراک گذاشته خواهد شد. بعد ازوست در پی موارد ذیل و تفصیل شرکت جزئیات ،طالعات تکمیلی تر از وضعیت پروژها

 :نقشه راهو  استارتاپ درآمد قیدق حشر .1

 :وضعیت کنونی پروژه و جزئیات شرکت .2

 :گذاری هیسرمامفصل و دقیق  قرارداد .3

 مخاطره پذیر: گذار هیسهام ممتاز به سرما یاعطا .4
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Interest for Investment 

 گذاریسرمایه فورم ابراز عالقه به

 :متقاضیمعلومات  الف:
                                               

a) ی: ...................................................شرکت متقاض ایکامل شخص و  اسم.......................................................................................................... 

b) ریسا      یدولت     یخصوصی: متقاض یقانون تیوضع  ................................................................................................................... 

c) متقاضی شرکت شخص و یا آدرس: .................................................................................................................................................................... 

d)   متقاضیاطالعات تماس:  

 ............ ..................................................................................................................................................................................................... :  ۱نولفیت

 ........ .......................................................................................................................................................................................................... :  ۲تیلفون

 .....................................................................................................................................................................................................: ..........ایمل آدرس

 ................................................................................................................................................................................................................. وب سایت :

i)  یاو   شرکت   نقد  بانک  امکانات:  یامنابع در دسترس................................................................................................................ 

 

 :استارآپمعلومات  -ب

a) سرپناه..................................................................آپ: استارت  اسم...................................................................................................................... 

b) تجارت آنالین................................................................................... :کتگوری...................................................................................................... 

c) شراکتی )سهامی( .............................................................................................وعیت تجارت:............ن............................................................... 

d) دیجیتالی داری هوتلتجارت امالک و خدمات  ................................................ :عرصه کاری....................................................................... 

e)  التاسیس... جدید...........................................................: استارت آپوضعیت.................................................................................................... 

f) کابل، افغانستان .............................................................: آپت موقعیت استار................................................................................................... 

 

 ارسال بدارد.   در پیوست را تکمیل نموده و از طریق ایمیل آدرس هذا ابراز عالقه به سرمایه گذاریالزم است متقاضی فورم  :حاتیوضت

Sarpanah.af@gmail.com 
 

 

 ..........................................................................................................:شرکتنام  ..........................................................................................:متقاضی اسم

 

 

 

 .........................................................................................:مهر شرکت /امضاء .......................................................................................................:تاریخ
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