
 

 

یک شرکت ساختمانی تأسیسالزامات   

 

ای ، صنعتی است که همیشه داروسازساختریسکی سودمند تحت شرایط درست باشد.  تواندمیوساز ساختیک شرکت  تأسیس

و  ن، قوانیهانیازمندیابتدا درباره کنید،  تأسیسشرکت خود را  خواهیدمیدارید و  وسازساختدر  ایتجربهمتقاضی است. اگر 

 د.های الزم را کسب کنیآگاهیاصول تجارت 

برای زم ال. اگر سرمایه باشدمیمالی  تأمیننحوه ، در نظر بگیرید وسازساختشرکت  تأسیسی که باید قبل از از اولین عوامل

رای ب سرمایه الزم تأمینیا راهی برای  گذارسرمایهیافتن ندارید، نیازمند  را در دسترس نیروی انسانی مقدمات کار و تأمین

کاری آینده خود پشتوانه مناسبی داشته باشید الزم است که از پیمانکاران  هایفعالیتبرای اینکه در . شرکت هستید تأسیس

 شده باشد. )بیمه قرارداد( بیمهشما  قراردادبهتر است که  همچنیندارای مجوز استفاده کنید و 

اگر کارهای کوچک مانند  که قصد دارید شروع کنید، بستگی دارد. هاییپروژه اندازهبه تا حدی زیادی  میزان سرمایه مورد نیاز

ته داشبه خرید ابزار و مصالح به صورت نقدی  ممکن است که نیاز بگیرید،ساخت عرشه را به عهده بازسازی، اضافه سازی، یا 

 را در زمان مشخص دریافت کنید.خود  الزحمهحقو مشخص را تاریخ اتمام کار  توانیدمی شوید کهمطمئن . باشید

 تواندیم هاپروژهگرفتن  پیشنهاد قیمت کمتر برای. هزینه یک پروژه داشته باشید برآوردبسیار مهم است که درک درستی از 

 پیشنهاد ییبسیار باالقیمت اگر  اما ؛کندمی دارخدشهموفقیتتان را و در نهایت  سود حاصل از پروژه داشته باشداثرات منفی بر 

شنهاد قیمت آگاهی الزم را ندارید، بهتر است در خصوص پی . اگرافراد دیگر شما را از میدان رقابت حذف خواهند کرددهید، 

 یا فردی برای این کار استخدام کنید. مربوطه را کسب کنید و هایمهارت

 



 

 

د یریت نمایید. اگر قصبه آسانی نیروی کاری خود را مد توانیدمیحضور داشته باشید، پروژه محل  ت درتمام وقدر صورتی که 

تی اطمینان از درس افراد درگیر در پروژه و همچنین رهبریدارید بدون درگیری کار کنید، نیاز دارید تا فردی باتجربه در زمینه 

 .استخدام کنیدطبق برنامه  کار پیش رفتن کار و

را ری افراد بیشت توانیدمیشما  کندمی. همان طور که شرکت شما رشد شروع کنید تبلیغاتکارهای کوچک و با فعالیت خود را 

 .استخدام نماییدبرای کارهای مشخص 

گر ا. ماندمیو سخت سرپا  شما طی دو سال اولکه شرکت  دهدمیو توجه به جزئیات به شما این اطمینان را  دقیق ریزیبرنامه

را به یک  شرکت کوچک خود توانیدمیسال  5در عرض نیروی کاری مناسب و با انگیزه برای کسب موفقیت را استخدام کنید، 

 شرکت متوسط تبدیل کنید.
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