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تخفیف گشفتي یکی اص هْبستْبی اقتصبدی است کِ اکثش افشاد اص اًجبم آى لزت ثشدُ ٍ
خَاّبى استفبدُ اص ایي سٍش ثشای هذیشیت ثْتش اهَس هبلی خَد ّستٌذ.
هَفقیت دس چبًِصًی ثش سش قیوت کبال  ،یب ّوبى تخفیف گشفتي خَدهبى هیتَاًذ ثبعث
ضَد ضوب ثِعٌَاى فشٍضٌذُ سَد ثیطتشی کست کٌیذ یب ثِ عٌَاى خشیذاس ،ثْبی کوتشی
ثشای یک کبال یب خذهت ثپشداصیذ.
ّوِ هب دس هیبى اطشافیبى خَد افشادی سا هیطٌبسین کِ خیلی حشفِ ای تخفیف هیگیشًذ ٍ
هعوَال کبالیی سا کِ هب ثب قیوت دسج ضذُ سٍی اتیکت هیخشین آًْب ثِ ساحتی اص ّوبى
فشٍضگبُ ثب قیوت ثسیبس اسصاًتش هی خشًذ.
دس ایي کتبة سٍضْبیی سا ثشسسی هیکٌین کِ ثب استفبدُ اص آًْب ضوب ّن هیتَاًیذ ثِ یک
تخفیف گیشًذُ حشفِ ای تجذیل ضَیذ .
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آنچه در این کتاب می خوانیذ:
چِ ًکبتی سا قجل اص ضشٍع خشیذ سعبیت کٌین تب خشیذی هطوئي ٍ ثِ صشفِ داضتِ ثبضین؟
ًحَُ کست آهبدگی رٌّی قجل اص تخفیف گشفتي
تکٌیکْبی ًخفیف گشفتي
ًکبت هْن دس هَسد قیوت
تَصِ ّبیی ثشای صهبًی کِ فشٍضٌذُ حبضش ثِ تخفیف دادى ًوی ضَد
ًکتِ هْوی کِ ثعذ اص تخفیف گشفتي ثبیذ سعبیت کٌین

ایي کتبة سایگبى است.
ضوب هیتَاًیذ ایي کتبة سا کپی کٌیذ ٍ دس اختیبس دیگشاى قشاس دّیذ
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ًکبت هْن قجل اص ضشٍع خشیذ:
-1قجل اص خشیذ جستجَ کٌیذ ٍ ثب اطالعبت کبهل دس هَسد کبال یب خذهبت ،اقذام ثِ خشیذ کٌیذ
١ط هؿ٘ت اظ ثبظاض ثً ٠بالیی ذبل اذتهبل زاضز .اخٜبؼ ٗٞضز ٛظط ذٞز ضا قٜبؾبیی ًٜیس  ٝهی٘ت
آٛطا

اظ

چٜس

ٗـبظٟ

ثپطؾیس

ٝ

ثالكبنٔ٠

اظ

آٝیٚ

ٗـبظٟ

ذطیس

ٌٜٛیس.

یٌی اظ ضا١ ٟبی اط٘یٜب ٙاظ ذطیس ًبالی ٗٞضز ٛظط ث ٠هی٘ت ٜٗبؾت ،ث ٠خبی ُكت ٚزض ثبظاض ،خؿتدٞ
زض ایٜتطٛت اؾت .اٗطٝظٝ ٟثؿبیت ١بی ظیبزی ث ٠ػٔت ضهبثت ظیبز ث٢تطی ٚهی٘ت ١ب ضا ثطاثط ثب هی٘ت
١بی ثبظاض زض ٝثؿبیت ١ب هطاض ٗیسٜ١س ثطای ٗثبّ ٗحهٞالت زیدیتبٓی ضا ٗیتٞاٛیس اظ ٝثؿبیت زیدی
ًبال هی٘ت ثِیطیس ث ٠ػال ٟٝایٛ ٠ٌٜظطات زیِط ٗهطف ًٜٜسُبً ٙبالی ٗٞضز ٛظطتب ٙضا زض ایٜتطٛت
ٗیرٞاٛیس.
قبیس خبٓت ثبقس ثساٛیس ؾبیت٢بی ٗطخغ ذبضخی ٗبٜٛس  Amazonهی٘تی ً ٠ث ٠زالض ٗیس١س توطیجب ٖ١
هی٘ت ًبالی ٗكبث ٠زض ایطا ٙاؾت $ثب تجسیْ اضظ #پؽ ث٢تط اؾت هجْ اظ ذطیس ،اثتسا هی٘ت ١بی
پیك٢ٜبزی ضا زض ؾطح ایٜتطٛت خؿتدًٜ ٞیس ؾپؽ اهسإ ث ٠ذطیس ًٜیس.
٘١یك ٠ثطای ذطیس پٞقبى اظ ثبظاض  ٝیب كطٝقِب١ ٟب اؾتلبزًٜ ٟیس ظیطا ً ٠تٜٞع هی٘ت كطٝقِب١ ٟب
ثیكتط اؾت  ٝق٘ب ٗیتٞاٛیس ثب هی٘ت ٜٗبؾت تطی ذطیس ًٜیس.
-2پَل ًقذ ّوشاُ داضتِ ثبضیذ
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ث٢تط اؾت ٘١یك ٠ػال ٟٝثط ػبثط ثبٛي پٛ ّٞوس ٘١ ٖ١طا ٟزاقت ٠ثبقیس ُب١ی اٝهبت ًبضت ١بی ػبثط
ق٘ب ضا ث ٠ذطیس ثیكتط ٝؾٞؾٗ ٠یٌٜٜس اٗب پٛ ّٞوس ث ٠ق٘ب اخبظ ٟی ثیف اظ حس ذطیس ًطز ٙضا ٘ٛیس١س
ثٜبثطای ٚق٘ب ذطیس ٗؼوٞال ٠ٛتطی ذٞا١یس زاقت.
-3ثذٍى لیست خشیذ ًکٌیذ
اُط ٗیذٞا١یس ذطیس زضؾتی اٛدبٕ ز١یس١ ،طُع ثس ٙٝزاقت ٚك٢طؾت ذطیس اظ هجْ ت٢ی ٠قسٝ ٟاضز
كطٝقِب١ٟبی ثعضٍ ٛكٞیسٞٗ .هغ ٞٛقت ٚك٢طؾت ذطیس ،ػالٟٝثط ٗٞازؿصایی ٗیتٞاٛیس زیِط
احتیبج١بیتب ٙضا  ٖ١ثٜٞیؿیسٓٝ .ی زهت ًٜیس ك٢طؾت ذطیستب ٙزهین ثبقسٗ ،ثال زض آٜٞٛ ٙیؿیس یي
تیقطت ثطای ذٞزٕ .ثٜٞیؿیس یي تیقطت ؾجعضٛ َٛری ً ٠ثتٞا ٙآ ٙضا ثب قٔٞاض ؾیب ٝ ٟؾجع
پٞقیس ِٜ١.بٕ ذطیس  ٖ١ذٞزتب ٙضا ٗدجٞض ًٜیس ث ٠ك٢طؾت ٞٛقت ٠قس ٟذٞز پبیجٜس ثبقیس .اُط زض یٌی
اظ ثرف١ب یي تیقطت ؾجعض َٛزیسیس ًٛ ٠ری ٛجٞز پؽ ٜٗبؾت ق٘ب ٛیؿت چ ٙٞق٘ب یي تیقطت
ٛری ٗیذٞاؾتیس ٗ ٝط٘ئ ٚثبقیس ثب ذطیس ای ٚتیقطت ث١ ٠سفتب٘ٛ ٙیضؾیس  ٝزٝثبض ٟثؼس اظ چٜس
ٝهت ثطای ذطیس تی قطت ٗٞضز ٛظطتب ٙث ٠كطٝقِب ٟذٞا١یس ضكت .زهت ًٜیس ت٢ٜب چیع١بیی ضا ً ٠زض
ك٢طؾت اؾت ثرطیس  ٝچیع خسیسی ثطای اٗتحب ٙث ٠ذطیستب ٙايبكٌٜٛ ٠یس.
باورها و تفکرات رایج در مورد تخفیف گرفتن
-1آیب چبًِ صًی ٍ تخفیف گشفتي حشام است؟
چب ٠ٛظز ٙزض ٗؼبٗٔ ٠یٌی اظ قیطی ٚتطیٗ ٚطاحْ ذطیس زض ػطف ٗطزٗبً ٙكٞض ٗب ٗی ثبقسٗ .ؼ٘ٞال
زض ایٗ ٚطاؾٖ چب ٠ٛظٛی ثحثی زاؽ ثی ٚكطٝقٜس ٝ ٟذطیساض اٛدبٕ ٗی ُیطز .آجت ٠قبیس ثؼًی اظ
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كطٝقٜس١ ٟب ً ٠آقٜب ث ٠ضٝایبت ٛجبقٜس ای ٚػْ٘ ضا ذبضج اظ قطع  ٝؿیط اذالهی ثساٜٛس ،اٗب ٗب زض
ضٝایبت اؾالٗی اقبض ٟای ث ٠ایٗ ٚطٔت پط ططكساض زاضیٖٗ .ثال ضٝایت زاضیٖ :چب ٠ٛظز ٙزض ٗؼبٗٔ،٠
ٗؿتحتٓ ،یٌ ٚزض ٗٞاضز ظیط ٌٗط ٟٝاؾتِٜ١ :بٕ ذطیس ٙهطثبٛیً ،ل ،ٚثطز ،ٟاؾجبة ٝ ٝؾبیْ ٗٞضز
ٛیبظ حح ٛ ٝیع زض اخطت َٗطًجی ً ٠ثطای ؾلط حح ًطایٗ ٠ی قٞز .
چبًِ صدى دس خشیذ
«اث١ٞكبٕ هّٜبز ثهطی» ٗی ُٞیسً ٚٗ :بال١بیی ضا اظ ثهط ٟثطای اٗبٕ حؿی ٚػٔی ٠آؿالٕ ٗی ثطزٕ ٝ
ُب١ی ثب ٗ ٚزض ذطیس آ١ ٙب چبٗ ٠ٛی ظز؛ اّٗب ثطذی ٗٞاهغ ٜٞ١ظ اظ ٛعزـ ثطٛربؾت ٠ثٞزٕ ً ٠٘١ ٠ضا
ث ٠زیِطاٗ ٙی ثركیس[ .ضٝظی] ُلتٖ :ای كطظٛس ضؾ ّٞذسا ،اظ ثهط ٟثطایتبً ٙبال ٗی آٝضٕ  ٝثب ٗٚ
چبٗ ٠ٛی ظٛیس اّٗب ٜٞ١ظ ثطٛربؾت ٠٘١ ٠اـ ضا[ ث ٠كوطا] ٗی ثركیس؟
حًطت كطٗٞز:
پسضٕ ثطایٖ ٛوْ ًطز  ٝآ ٙضا ث ٠پیبٗجط نٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓٝ ٠ؾٖٔ ٛؿجت زاز ًٗ :٠ـج ٠ٛ ،ٙٞؾتٞزٟ
اؾت  ٠ٛ ٝپبزاـ زاضز $.یؼٜی چب ٠ٛثطای ایٗ ٚی ظٗ ٠ً ٖٛـج ٝ ٙٞكطیت ذٞضز ٟزض ٗؼبٗٔٛ ٠ك(ٕٞ
-2آیب دسخَاست تخفیف کشدى کبس صضتی است ؟
ثؼًی اظ ٗطزٕ ذدبٓت ٗی ًكٜس یب ثیف اظ ایٗ ٚـطٝض ١ؿتٜس ً ٠ثرٞاٜ١س ؾط هی٘ت چیعی ثب
كطٝقٜس ٟچب ٠ٛثعٜٛس .اٗب خبٓت اؾت ثساٛیس ً ٠پٓٞساضتطیٗ ٚطزٕ ٘١یك ٠ثیف اظ ؾبیطیِٜ١ ٚبٕ ذطیس
چبٗ ٠ٛی ظٜٛس.آجت ٠ثبیس تٌٜیي ١بیف ضا ثساٛیس.
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ّ-3ویطِ چبًِ ثضًیذ
هب ٙٞٛثؿیبض ؾبز ٟچب ٠ٛظٛی ث ٠ای ٚانْ ٗتٌی اؾت ١طچ ٠ثیكتط چب ٠ٛثعٛی ٗ٢بضت ثیكتطی زضچب٠ٛ
ظٛی پیسا ذٞا١ی ًطز ثٜبثطای ٠ٛ ٚت٢ٜب ثطای اهالٕ ُطا ٝ ٙانٔی ثٌُٔ ٠ب١ی ثطای اهالٕ ضیع ٛیع ٗ٢بضت
ذٞز ضا اٗتحبًٜ ٙیس  ٝتدطثً ٠ؿت ًٜیس .آٝی ٚانْ زض ٗصاًط ٟهی٘تی ای ٚاؾت ًٞ٘١ ٠اض ٟچب٠ٛ
ثعٛیس  ٝترلیق ثِیطیس.
-4ثپزیشیذ کِ ثسیبسی اص اٍقبت ضکست هی خَسیذ.
ثطذی اظ كطٝقٜسُب ٙث ٠ضاحتی ترلیق ٗیزٜ١س  ٝزض ٗوبثْ ثطذی زیِط ث١ ٠یچ ٝخ ٠ضايی ث ٠ترلیق
زاز٘ٛ ،ٙیقٛٞس.
ثؼًی كطٝقِب١ٟب ثب تٞظیغ ًٞپ١ٚبی ترلیق  ٝیب اػالٕ حطاج ؾؼی زض خصة ٗكتطی زاضٛس ٓٝی زض
ػی ٚحبّ كطٝقِب١ٟبی ظیبزی ١ؿتٜس ً ٠ضايی ٛیؿتٜس حتی ً٘ی اظ هی٘ت آٝی ٠ذٞز ثٌبٜ١س.
ق٘ب ثبیس ایٝ ٚاهؼیت ضا هجًٜ ّٞیس ً ٠زض ثؿیبضی اظ ٗٞاهغ قٌؿت ٗیذٞضیس ٛ.جبیس ٗٞهغ قٌؿت زض
چب ٠ٛظٛی حبٓت ذكٖ یب ؾطذٞضزُی زاقت  ٝػصضذٞا١ی ًطز ،ظیطا زض ایٞٗ ٚاهغ ای ٚكطٝقٜس ٟاؾت
ً ٠زض كطٝـ ًبالیف قٌؿت ذٞضز ٝ ٟثبیس ٗتبؾق ثبقس  ٝق٘ب ٛ ٖ١رٞاؾت٠ایس پ ّٞثیكتطی ً ٠ث٠
ٛظطتب ٙزضؾت ٛجٞز ٟاؾت ضا ثپطزاظیس ً ٠ای ٚذیٔی  ٖ١ذٞة اؾت.
-5صیبد توشیي کٌیذ.
ت٢ٜب ضا ٟپصیطـ آؾبٙتط قٌؿت زض ترلیق ُطكت ،ٚت٘طی ٚظیبز اؾت١.طثبض ً ٠ثب قٌؿت ٗٞاخ٠
قٞیس ،زكؼ ٠ثؼس ً ٠توبيبی ترلیق ًٜیس  ٝثب قٌؿت ضٝث٠ض ٝقٞیس ً٘تط نسٗٗ ٠یذٞضیس.
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ای ٚضا زض ذبطط زاقت٠ثبقیس ً ٠ایٝ ٚاهؼب یي ٗؼبٗٔ ٠ثعضٍ ٛیؿت  ٝتلٌط ذٞز ضا ث٠ُٛٞ ٠ای تـییط
ز١یس ً ٠ای ٚنحجت١ب كوط اٗتحبً ٙطز ٙاؾتطاتػی ١ب  ٝضاٌ١بض١ب ثطای تؼییٗ ٚیعا ٙاثطُصاضی آٙ
١ب اؾت  ٝػسٕ ٗٞكویت ق٘ب ث١ ٠یچ ٝخ ٠ا٘١یت ٛساضز.
تبثلَی قیوت هقطَع سا جذی ًگیشیذ
تؼسازی اظ كطٝقِب١ٟب ،تبثٔٞی هی٘ت ٗوطٞع ضا ٛهت ًطزٟاٛس اٗب ثؿیبضی اظ ای ٚتبثٔ١ٞب نٞضی اؾت ٝ
ثبیس زیس كطٝقٜس ٟزض ای ٚاٗط چوسض هبطغ اؾت ٌٚ٘ٗ .اؾت هبطؼیت كطٝقٜس ٟزض انطاض ثط هی٘ت
ٗوطٞع ٛ ٠ٛبقی اظ هٞاػس كطٝقِب ٠ً ٟحطث٠ای ضٝاٛی ثطای ٗتوبػس ًطز ٙذطیساضا ٙثبقس .زض چٜیٚ
ٗٞاضزی ٗیتٞاٛیس اُط كطٝقِب ٟثعضٍ اؾت ثب یي كطٝقٜس ٟزیِط یب نبحت كطٝقِبُ ٟلتًٜ ُٞٝیس .
آجت ٠ایٗ ٚؿبٓ ٠زض ٗٞاضزی نبزم اؾت ً ٠كطٝقٜس ٟته٘یٖ ُیطٛس ٟانٔی ٛجبقس .اُط تب ث ٠حبّ ایٚ
ًبض ضا ٌٛطزٟایس  ٝذدبٓت ٗیًكیس چب٠ٛظٛی ًٜیسٗ ،یتٞاٛیس ت٘طی ٚضا اظ یي ٗـبظ ٠ً ٟچب٠ٛظٛی زض آٙ
ٗتسا ّٝاؾت  ٝهی٘ت١ب اؿٔت ث ٠قست ؿیطٝاهؼی اؾتٗ ،ثال ػتیو ٠كطٝقی،ؾ٘ؿبضی ،قطٝع ًٜیس .
گَل قیوتّبی غیش سًذ سا ًخَسیذ
یي تطكٜس كطٝقٜس ٟاؾتلبز ٟاظ هی٘ت١بی ؿیط ضٛس ٗثالً قهت١عاض  ٝؾیهس تٗٞب ٙاؾت!  ٝاحت٘بالً ث٠
ق٘ب ؾیهستٗٞب ٙترلیق ذٞا١س زاز! یي ترلیق ؿیط ٗؼو ّٞثرٞا١یس – آجت ٠ٛ ٠زض  ٠٘١قطایط – تب
شٜ١یت كطٝقٜس ٟضا ٛؿجت ث ٠زضذٞاؾت ذٞز ٗكرم ًٜیسٗ .ثالً ثطای ٘١بٓ ٙجبؼ قهت١عاض ٝ
ؾیهس تٗٞبٛی ٗیتٞاٛیس زضذٞاؾت ١ 15عاضتٗٞب ٙترلیق ًٜیس تب ثتٞاٛیس ١ 7-6عاضتٗٞبٛی ترلیق
ثِیطیس.
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صهبى هٌبست سا اًتخبة کٌیذ
یٌی اظ تٌٜیي ١بی حطك ٠ای ٗصاًط ،ٟاٛتربة ظٗبٜٗ ٙبؾت اؾت .زض ثؼًی ؾبػبت ،ثؼًی ضٝظ١ب ٝ
ثؼًی ٗب٢١بیی ؾبّ ١ؿتٜس ً ٠احت٘بّ ظیط هی٘ت ذطیس١ ٙط ٗحه ّٞیب ذسٗبتی ثبالتط ٗیطٝز .ثبیس
ثجیٜیس زض چ ٠كهٔی ،چٗ ٠ب١ی ،چ ٠ضٝظی اظ ١لت ٝ ٠چ ٠ؾبػتی اظ ضٝظ احت٘بّ ذطیس ثب هی٘ت پبییٜتط
ٝخ ٞزاضز.
ٜٗظٞض ٛعزیٌ٢بی ػیس ٞٛضٝظ ٛیؿت …ثٌٔٗ ٠ثبّ ؾبز ٟآٗ ٙیتٞاٛس ؾبػبت پبیبٛی كطٝقِب ٟثبقس ،ظٗبٛی
ًٗ ٠٘١ ٠یرٞاٜ١س ؾطیغ ًبضقب ٙضا ت٘بٕ ًٜٜس  ٝث ٠ذب ٠ٛثطُطزٛس.
ق٘ب ثبیس زض ظٗب ٙقٜبؾی ٗ٢بضت ظیبزی پیسا ًٜیس ،ثطای ٗثبّ زض ؾبػبت پبیبٛی ٗیتٞاٛیس ضاحت تط
ترلیق ثِیطیس ظیطا كطٝقٜس١ ٟب اظ نجح اٛوسض ثب ٗكتطیب ٙزیِط ثحث ًطز ٟاٛس ً ٠زیِط اٛطغی ثحث
ًطز ٙثب ق٘ب ضا ٛساضٛس ثٜبثطای ٚؾطیغ تط ثب ق٘ب ٗٞاكوت ٗیٌٜٜس.
ظٗب ٙقٜبؾی ،یٌی اظ اؾتطاتػی ١بی پطًبضثطز ٗصاًطًٜٜ ٟسُب ٙحطك ٠ای اؾت .ثطای ٗثبّ ،ثطای
ٗصاًطات حؿبؼٗ ،ؼ٘ٞال ؾبػبت ٗصاًط ٟضا ثؼس اظ  12قت تٜظیٖ ٗیٌٜٜس ،زهیوب ؾبػبتی ً ٠ططكیٚ
ٗوبثٔكب ٙذؿت١ ٠ؿتٜس  ٝطبهت ٗبٛس ٙزض ٗصاًط ٟضا ٛیبظ ذٞاة اظ آ٢ٛب ٗیِیطز.
ٝهتی ؾط كطٝقٜس ٟقٔٞؽ اؾت ٗ ٝكـ ّٞاٛدبٕ چٜس ًبض٘١عٗب ٙاؾت چب ٠ٛظز ٙثی ٗؼٜی اؾت ً٘ی
ٗؼطْ ًٜیس تب ٗـبظ ٟذٔٞت قٞز ،خٜؽ ١بی خسیس ضا تحٞیْ ثِیطز ٗ ٝكتطی هجٔی ضا ضا ٟثیٜساظز.
سعی کٌیذ اص هغبصُّبی کَچک ضشٍع کٌیذ
زض كطٝقِب١ٟبی ثعضٍ اًثطا نٜسٝمزاض١ب ٗدبظ ث ٠ترلیق زازٛ ٙیؿتٜسِٗ ،ط ای ٠ٌٜای ٚاخبظ ٟث ٠آ١ٙب
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زازٟقسٟثبقس ٗ.ـبظ١ٟبی ًٞچيتط ،ث ٠ای ٚزٓیْ ً ٠اًثطا تٞؾط ذٞز نبحجبٔٗ ٙي ازاضٟٗیقٛٞس،
ثیكتط ترلیقٗیسٜ١س  ٝضاحتتط ثب زضذٞاؾت ترلیق اكطاز ٗٞاكوت ٗیًٜٜس.
گشٍّی خشیذ کٌیذ
ٝهتی تؼساز ذطیس اظ یٌی كطاتط ثطٝز ،ضا ٟثطای ترلیق ُطكت ٚثبظ ٗیقٞز .حبّ ،حؿبةً-تبة ق٘ب
ٗیُٞیس ذطیس ٘١ب ٙیٌی  ٌٚ٘ٗ ٖ١اؾت ٗكٌْ ثبقس؟ ِٛطاٛ ٙجبقیس ٗیتٞا ٙثب خ٘ؼی اظ ذطیساضاٙ
٘١طا ٟقس! خشیذ گشٍّی ساُحل سبدُای است کِ هیتَاًذ تخفیف ثبالیی سا ثشای ضوب ثِ
اسهغبى آٍسد .ق٘ب زض خ٘ؼی هطاض ٗیُیطیس ٘١ ٝطا ٟآٛب ٙذطیستب ٙضا اٛدبٕ ٗیز١یس  ٝكطٝقٜس ٟث٠
خبی ای ٠ًٚیي ٗحه ّٞثلطٝقس ،ثب كطٝـ چٜستبیی ،حبيط ث ٠ترلیق ٗیقٞز .ق٘ب ٗی تٞاٛیس ثب
خ٘ؼی اظ زٝؾتب ٙیب اهٞإ ثطای ذطیس ث ٠یي ٗـبظٗ ٟطاخؼًٜ ٠یس  ٠٘١اظ٘١بٗ ٙحْ ذطیس ًٜیس تب ضاٟ
ثطای ُطكت ٚترلیق ثیكتط ثبظ ثبقس .
تکنیکهای تخفیف گرفتن
هثجت اًذیص ثبضیذ
هجْ اظ ایٝ ٠ٌٜاضز ٗـبظ ٟقٞیس زض آضاٗف تهٞض ًٜیس ًً ٠بالی ٗٞضز ػاله ٠تب ٙضا اٛتربة ًطز ٟایس  ،اظ
كطٝقٜس ٟزضذٞاؾت ترلیق ًطز ٟایس  ٝكطٝقٜس ٖ١ ٟث ٠ق٘ب ترلیق ٗٞضز ٛظطتب ٙضا زاز ٟاؾت
.ثجیٜیس چ ٠احؿبؾی زاضیس ؟ ثبیس ای ٚثبٝض  ٝاط٘یٜب ٙضا زض ذٞزتب ٙثٞخٞز ثیبٝضیس ًٞٗ ٠كن ث ٠ذطیس
ًبالی ٗٞضز ػاله ٠تب ٙثب آٗ ٙیعا ٙترلیلی ًٗ ٠س ٛظطتب ٙاؾت قس ٟایس .ثبٝض ًٜیس ً ٠ایٞٗ ٚيٞع
ًبٗال ٌٗ٘ ٝ ٚقسٛی اؾت .ثٜبثطای ٚاظ هجْ ًبٗال زض شٜ١تبٗ ٙكرم ًٜیس ً ٠چً ٠بالیی  ٝث ٠چ ٠هی٘تی
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ٗیرٞا١یس  ٝتهٞض ًٜیس ً ٠آ ٙضا ثسؾت آٝضز ٟایس .یبزتب ٙثبقس ً ٠ق٘ب الین زاقت ٚآً ٙبال ث ٠پبییٚ
تطی ٚهی٘ت ١ؿتیس  ٝكطٝقٜس ٖ١ ٟاظ ترلیق زاز ٙث ٠ق٘ب يطض ٛرٞا١س ًطز .
«پس ثب ایي ثبٍس ٍ ثذٍى تشدیذ ٍاسد هغبصُ ضَیذ!»
ثب اعتوبد ثِ ًفس ضشٍع کٌیذ
ا ظ ظثب ٙثس ٙذٞز ث ٠ُٛٞ ٠ای اؾتلبزًٜ ٟیس ً ٠اط٘یٜب ٝ ٙاػت٘بز ثٛ ٠لؽ ق٘ب ضا ٛكب ٙز١س .نبف
ثبیؿتیسٓ ،جرٜس ثعٛیس  ٝت٘بؼ چك٘ی ثطهطاض ًٜیس .ثب ایً ٚبض ،اط٘یٜب ٙذٞز ضا ٛكبٗ ٙی ز١یس ٝ
ذٞزتب ٝ ٙططف ٗوبثْ احؿبؼ ضاحتی ٗی ًٜیس.
توطیجب ٗ ٠٘١ب ظٗبٛی ًٗ ٠ی ذٞا١یٖ ثطای آٝی ٚثبض زضذٞاؾت ترلیق ًٜیٖ ً٘ی ػهجی ثی هطاض
ٗی قٞیٖ ٘١ ٝی ٚػهجی قسٞٗ ٙخت ػطم ًطزً ٙق زؾت ١بی ٗب ٗی قٞز ٝثطٝظ حبٓت٢بیی زض
چ٢ط ٝ ٟثسٗ ٙی قٞز ًٛ ٠كبٗ ٙیس١س اػت٘بز ثٛ ٠لؽ  ٝآضاٗف ًبكی ٛساضیٖ .اُط ػبزت ١بی ذٞز ضا
ٗی قٜبؾیس ،پیكبپیف ذٞزتب ٙضا چي ًٜیسًٜ .تطّ یي ذٜس ٟػهجی ث ٠ق٘ب حؽ اط٘یٜبٗ ٙی ز١س ٝ
ططف ٗوبثْ ضا ضاحت تط ٗی ًٜس.
ساثطِ خَثی ثب فشٍضٌذُ ثشقشاس کٌیذ
٘١یكٓ ٠جرٜس ثعٛیس  .چب ٠ٛظٛی ق٘ب ٛجبیس ث ٠یي خساّ  ٝیب زػٞا تجسیْ قٞز .اقتجبٌٜٛ ٟیس! ای ٚیي
ضاثطُ ٝ ٠لت ٗ ُٞ ٝیب ٙزٛ ٝلط ثب ٜٗبكغ ٗكتطى اؾت ٛ ٝیبظی ث ٠ثبال ثطز ٙنسا ٓ ٝح ٚذكِ٘یٜب٠ٛ
ٛیؿت.
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ظٗبٛی ً ٠ق٘ب اظ كطٝقٜس ٟترلیق ٗیذٞا١یس ،زض ٝاهغ اظ اٗ ٝیذٞا١یس ً ٠ثٛ ٠لغ ق٘ب ًبض ًٜس  ٝثب
ضكتبض زٝؾتب ٝ ٠ٛذٞة ٗی تٞاٛیس تب حس ظیبزی ٝی ضا هبٛغ ث ٠اٛدبٕ ایً ٚبض ًٜیس.اُط اظ كطٝقِب ٟذبنی
ظیبز ذطیس ٗیًٜیس ،ؾؼی ًٜیس ثب نحجت١بی ًٞتب ٟثب كطٝقٜس ٟحتی زض ٗٞاهؼی ً ٠ذطیس ٛساضیس ،ا ٝضا
ث ٠زٝؾت ذٞز تجسیْ ًٜیس.
زض ٗٞهؼیتی ٜٗبؾت ٛبٕ كطٝقٜس ٟضا ثپطؾیس ُ ٝب١ی اٝهبت ِٜ١بٕ ٌٗبٓ٘ ٠ثب كطٝقٜس ٟاؾ٘ف ضا ثً ٠بض
ثجطیسٛ .بٕ ذٞزتب ٙضا ٛیعث ٠كطٝقٜس ٟثِٞییس ،ای ٚثبػث اظثی ٚثطز ٙؾس١بی اضتجبطی ٗیقٞز .حتی
ٗیتٞاٛیس زضٗٞضزٞ١ا ،اذجبض ضٝظ ً٘...ٝی نحجت ًٜیس ٗٞاٛغ ضٝاثط ضا ثب ً٘ی قٞذی ُ ٝطٕ ُطكتٚ
اظثی ٚثجطیس .
اص فشٍضٌذُ تعشیف کٌیذ .
قرهی ًطز ٙكًبی ٗؼبٗٔ ٠زض چب ٠ٛظٛی  ٝترلیق ُطكت ٚثؿیبض ًبضؾبظ اؾت .اظ٢بضٛظط١بیی چ: ٙٞ
ثٛ ٠ظط ٗیضؾ ٠آزٕ ٜٗهلی ثبقی، ٚچٗ ٠ـبظ ٟهكِٜی زاضی،ٚچ ٠زًٞضاؾی ٙٞظیجبیی ...ٝ
ًکتِ هْن دس تعشیف ٍ تحسیي:
«نبزهب ٝ ٠ٛاظ آٛچٝ ٠ً ٠اهؼب ١ؿت  ،تؼطیق ًٜیس تب چبپٔٞؼ ٗ ٝت٘ٔن ثٛ ٠ظط ٛطؾیس»
زض ت٘بٕ ٗست حًٞض زض كطٝقِبٞٗ ٟزة ثطذٞضز ًٜیس.ثطای ترلیق ُطكت ٚحت٘ب الظٕ ٛیؿت
ثطذٞضز ذك ٝ ٚت١ٞی ٚآٗیع زاقت ٠ثبقیس ازةٗ ،تبٛت  ٝزض ػی ٚحبّ ٓجرٜس ذیٔی ٗٞثط تط ذٞا١س ثٞز
تب طٞضی ثطذٞضز ًٜیس ً ٠اِٛبض كطٝقٜس ٟههس ذبٓی ًطز ٙخیت ق٘ب ضا زاضز !
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هشاقت رٌّیت اٍلیِ ثبضیذ
ٗتأؾلب ٠ٛثؿیبضی اظ اكطاز زٝؾت زاضٛس ذٞز ضا ثؿیبض ضاحت یب ث ٠انطالح «الضج» ٛكب ٙثسٜ١س  ٝث٠
ثیب ٙزیِط زٝؾت زاضٛس ًالؼ ثِصاضٛس  ٝثب ای ٚتلٌط ً ٠ذٞز ضا اظ ٛظط ٗبٓی زض خبیِب ٟثبالیی ٘ٛبیف
ثسٜ١س!  ٝای ٚاقتجبٔ٢ٗ ٟي ثبػث ٗیقٞز ً ٠كطٝقٜس ٟثب ذیبّ ضاحت ث ٠ق٘ب ثلطٝقس!ؾؼی ًٜیس
ي٘ ٚحلظ قرهیت ٛكب ٙز١یس ًٗ ٠جٔؾ ذطیس ١طچ ٠ثبقس ثطای ق٘ب ٗ ٖ٢اؾت  ٝیب حساهْ پٓٞی ً٠
ٗیپطزاظیس ثبیس اضظـ ًبال ضا زاقت ٠ثبقس.
ثِ دًجبل هَاسد جبًجی ثگشدیذ
هجْ اظایٝ ٠ٌٜاضز ٗصاًط ٟثطای چب ٠ٛظٛی ثكٞیس ت٘بٕ كطٝقِب ٟضا ث ٠ذٞثی ِٛبًٜ ٟیس قبیس چیع١بی ًٖ
هی٘تتطی ً ٠احؿبؼ ٗیًٜیس ٛیبظ زاقت ٠ثبقیس زضِٜ١بٕ ٗصاًط ٟثًٌ٘ ٠تب ٙثیبیٜس یب آ١ٙب ضا ٗدبٛی
طٔت ًٜیس  ٝیب هی٘ت ضا ضٝی آیتٖ انٔی  ٝآ ٙآیتٖ ايبكی ثب  ٖ١پبیی ٚثیبٝضیس .آجت ٠ظٗبٛی ایٚ
اؾتطاتػی ضا اؾتلبزًٜ ٟیس ً ٠ث ٠ؾرتی چب ٠ٛظزٟایس ٗٝط٘ئ١ ٚؿتیس ً ٠كطٝقٜس ٟهی٘ت ضا پبییٚتط
٘ٛیآٝضز.
قیوت هشجع سا پبییي ثیبٍسیذ
ثبیس هی٘ت ٗطخغ شٜ١ی ذٞزتب ٙضا زض ٛظط كطٝقٜس ٟپبیی ٚثیبٝضیسٗ .ثالً اُط یي پیطا100 ٚ١
١عاضتٗٞبٛی ضا پؿٜسً ٟطزٟایسٗ ،ؿتوی٘بً آ ٙضا زضذٞاؾت ٌٜٛیس  ٝیي پیطا ٚ١اضظاٙتط ٗثالً 50
١عاضتٗٞبٛی ضا ا ّٝهی٘ت ًٜیس تب هی٘ت ٗطخغ اظ ٛظط كطٝقٜس ٟثطای ق٘ب پبییٚتط ثیبیس!
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خَدتبى سا هطتبق ًطبى ًذّیذ
ظٗبٛی ً ٠ثربطط یي ًبالی ذبل ٝاضز ٗـبظٗ ٟی قٞیسٗ ،ؿتوی٘ب ث ٠ؾطاؽ آٛ ٙطٝیس .زض ٗـبظ ٟزٝضی
ثعٛیس ،ث ٠اططاف ِٛبًٜ ٟیس  ٝهی٘ت چٜسی ٚخٜؽ ضا ثپطؾیس  ٝزض آذط ث ٠ؾطاؽ ًبالی ٗٞضز ٛظط
ثطٝیس  .اُطٝاهؼب اظ ًبالیی ذٞقتب ٙآٗس ٝ ٟث ٠انطالح ثطای ذطیس آ ٙشٝم زاضیس ٓطلب آ ٙضا خٔٞی
كطٝقٜسٛ ٟكبٛ ٙس١یس چطا ً ٠اٌٗب ٙچب ٠ٛظٛی ضا اظ ثی ٚذٞا١یس ثطز .اُط زض ذطیس ًبالیی خسی
١ؿتیس ٝ ٝاهؼب ٗیرٞا١یس آٛطا زاقت ٠ثبقیس  ٝثطای تحلیق ُطكتٝ ٚاضز ٗصاًط ٟقٞیس ،ؾؼی ًٜیس
ػاله ٠ذٞز ضا ٛؿجت ثٗ ٠حهٞٗ ّٞضز ٛظط ٛكبٛ ٙس١یس .كطو ًٜیس زض ذیٔی اظ كطٝقِب١ ٟبی زیِط
ذیٔی ٗحهٞالت ث٢تطی ٝخٞز زاضز  ٝق٘ب ثٗ ٠حهٓٞی ً ٠زاضیس ثطایف ٗصاًطٗ ٟیٌٜیس ٛیبظ ٛساضیس.
ؾؼی ًٜیس ًبضی ًٜیس كطٝقٜس ٟثطای كطٝـ توال ًٜس ٠ٛ ،ای ٠ٌٜق٘ب ثطای ذطیس توال ًٜیس  ٝضا ٟحْ
خٔٞی پبی كطٝقٜس ٟثِصاضیس .ظیطا ذطط  ،ظٗبٛی ق٘ب ضا ت٢سیس ٗیٌٜس ً ٠كطٝقٜس ٟثساٛس ق٘ب ٗحهّٞ
ٗٞضز ٛظط ضا ث١ ٠ط حبّ ٗی ذطیس … حتی اُط ترلیق ِٛیطیس.
ثطای ُطكت ٚترلیق ،كطٝقٜس١ ٟطُع ٛجبیس ٗتٞخ ٠قٞز ً ٠ق٘ب ثٗ ٠حه ّٞاٛ ٝیبظ ٗجطٕ زاضیس  ٝیب اظ
آ ٙذٞقتب ٙآٗس ٟاؾتً.بٗال ػبزی ضكتبض ًٜیسٗ.یْ ذبنی ث ٠ذطیس ٛكبٛ ٙس١یس.حتی آٗبزُی زاقت٠
ثبقیس اظ ٗـبظ ٟثیط ٙٝثیبییس.
صجش داضتِ ثبضیذ سشیع ٍاسد چبًِ صًی ًطَیذ
اخبظ ٟثس١یس كطٝقٜس ٟزضٗٞضز خٜؿی ً ٠ق٘ب ٗیذٞا١یس ذطیساضی ًٜیس تٞيیح ثس١س حتی اُط
ذٞزتب ٖ١ ٙاظپیف اطالػبتی زاضیس اخبظ ٟثس١یس كطٝقٜسً ٟبض ذٞز ضا اٛدبٕ ز١س ای ٚاٗط ث ٠آ١ٙب
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آضاٗف ٗیز١س .ؾؼی ًٜیس زض 5زهیو ٠ا ّٝحطكی اظ هی٘ت ثٗ ٠یبٛ ٙیبٝضیس ٝپؽ اظ یي ٌٗبٓ٘ ٠آٝی٠
ث ٠ؾطاؽ چب ٠ٛظٛی ثطٝیس.
هَضع خَد سا عَض ًکٌیذ
كٌط ٌٜٛیس ً ٠ثب تٞيیحبتی ً ٠كطٝقٜسُبٗ ٙیزٜ١س ث ٠زٛجبّ ؾٞز ثیكتط ١ؿتٜس اخبظ ٟثس١یس
تٞيیحبت ضا ثسٜ١س  ٝتب ٗیتٞاٛیس زض ٗٞضز خٜؽ ٗٞضز ٛظط ؾٞاّ ًٜیس ای ٚضٝیٞٗ ٠يغ ٌٗبٓ٘ ٠ضا ث٠
ؾ٘ت ق٘ب تـییط ٗیز١س .
هستقیوبًدسخَاست تخفیف کٌیذ
هسٕ ثؼسی ث ٠ؾبزُی زضذٞاؾت ترلیق ًطز ٙاؾتٛ .تطؾیس ،كوط ثپطؾیس “آیب اٌٗب ٙترلیق زازٙ
١ؿت؟”"چوسض ترلیق زاضٟ؟" ...ٝ
قبیس خٞاة ٗثجت ثكٜٞیس ،قبیس خٞاة ٜٗلی ثكٜٞیس اٗب ٗٛ ٖ٢یؿت ٖ٢ٗ ،ای ٚاؾت ً ٠زضذٞاؾتتب ٙضا
اػالٕ ٗیٌٜیس.
اظ ٗصاًطً ٟطزٛ ٙتطؾیس ،اًثط كطٝقٜس١ ٟب ٗرهٞنب زض ایطا ٙثب ٗصاًطً ٟطز ٙضاحت ١ؿتٜس ٝ
زضذٞاؾت ثیدب  ٝظقتی ٛیؿت؛ پؽ ذیٔی ضاحت اػالٕ ًٜیس ٗیرٞا١یس ثب هی٘تی ً٘تط اظ هی٘ت ٗٞخٞز
ثرطیس ،قطایط ذطیس ظیط هی٘ت ضا ثپطؾیس ،قبیس اُط ث ٠تؼساز ثرطیس ث ٠ق٘ب ترلیق ٝیػ ٟثسٜ١س؛
پؽ قبٛؽ تب ٙضا اٗتحبًٜ ٙیس.
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سَال ثپشسیذ
اظ كطٝقٜس ٟثپطؾیس ایً ٚبال ضا خبی زیِط ٗی تٞا ٖٛاضظا ٙتط ت٢یًٖٜ ٠؟
ث٢تطی ٚهی٘تی ً ٠ای ٚخٜؽ ضا ٗی تٞاٛیس ث ٚٗ ٠ثلطٝقیس چٜس اؾت؟
زٝثبض ٟث ٠نٞضت تبًیسی ؾٞاّ ًٜیس ٘ٛی تٞاٛیس ثب هی٘ت ٜٗبؾت تطی ایً ٚبال ضا ثلطٝقیس؟
یؼٜی ای ٚخٜؽ ضا تبحبال ثب هی٘ت اضظا ٙتطی ٛلطٝذت ٠ایس؟
١طُب ٟای ٚؾٞاّ ٗؿتویٖ ضا ٗی پطؾیس ،اكطاز حؽ ٗی ًٜٜس ٗدجٞضٛس ً ٠اُط تب ث ٠حبّ آ ٙضا اضظاٛتط
كطٝذت ٠اٛس ،نبزهب ٠ٛث ٠ق٘ب ثِٞیٜس .
قیوت پیطٌْبدیتبى سا اًتخبة کٌیذ
زض اثتسای ٗصاًط ٟث ٠كطٝقٜس ٟضه٘ی ضا پیك٢ٜبز ثس١یس ًٗ ٠ط٘ئ١ ٚؿتیس هج٘ٛ ّٞی ًٜس.ایً ٚبض
چب ٠ٛظز ٙق٘ب ضا آؾب ٙتط ٗی ًٜس!
نکات مهم در مورد قیمت
ظٗبٛی ً ٠هی٘ت یي ًبال ضا ٗی پطؾیس ،ثٗ ٠حى قٜیس ٙهی٘ت حتی اُط ٜٗبؾت  ٖ١ثٞز ذٞز ضا ضايی
ٛكبٛ ٙس١یس .ظیطا كطٝقٜسُب ٙاُط  "20تب  " 40زض ٗٞضز ًبالیی ترلیق زٜ١س ثبظ ؾٞز ٗٞضز ٛیبظ
ذٞز ضا زضیبكت ٗی ًٜٜس .پؽ ٘١یك ٠ضا١ی ثطای ترلیق ُطكت ٚثِصاضیس.
١یچُب ٟثٞزخ ٠ای ضا ً ٠زاضیس چ ٠زضؾت  ٝچ ٠ؿٔط ثب كطٝقٜس ٟزضٗیبِٛ ٙصاضیس چطا ً ٠ثب ایً ٚبض ضاٟ
ٗبٞٛض ثیكتط زض كطٝـ ضا ثطای كطٝقٜس ٟثبظ ٗیًٜیسِٜ١ .بٕ چب ٠ٛظز ٙاظهی٘ت پبییٚتط قطٝع ًٜیس
ٗثالً ثطای خٜؽ  100/000تٗٞبٛی پیك٢ٜبز  95/000تٗٞبٛ ٙس١یس چطا ً ٠ضا ٟضا ثطای ذٞزتبٙ
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ٗیثٜسیس اُط هی٘تی پیك٢ٜبز زازیس ً ٠كطٝقٜسُ ٟلت« :حت٘بً قٞذی ٗیًٜیس ،هی٘ت ت٘بٕ قسٟاـ
ثطای ٗب ثیكتط اؾت» .هی٘ت ذٞثی ضا ٛكبُ ٠ٛطكت٠ایس ً ٠زضحیٌٗ ٚبٓ٘ ٠پیك٢ٜبزتب ٙضا ثبال ثجطیس .ظٗبٛی
ً ٠كطٝقٜس ٟزض حبّ ثبال ثطز ٙپیك٢ٜبز ترلیق ق٘بؾت ،ؾٌٞت ًٜیس ای ٚث ٠كطٝقٜسٛ ٟكبٗ ٙیز١س
ً ٠ق٘ب اؾتطؾی ثطای ذطیس حت٘ی آ ٙخٜؽ ٛساضیس .
زضٗٞاضزیٌ ٠ق٘ب هی٘تی ثؿیبض پبییٚتط اظ هی٘ت تؼیی ٚقس ٟتٞؾط كطٝقٜس ٟثطای خٜؽ ٗططح ٗی
ًٜیس؛ ثساٛیس ً ٠ای ٚیي هبػسٛ ٟیؿت ٗ ٝططح ًطز ٙهی٘ت  ٝای ٠ٌٜچوسض ً٘تط اظ هی٘ت ٝاهؼی ثبقس
ث ٠ػٞاْٗ ٗرتٔلی ثؿتِی زاضز .ثب كطٝقٜس ٟثبظی ٌٜٛیس  ٝیي ضهٖ ضا ثس ٙٝزٓیْ ،حؿبة ً ٝتبة ٗططح
ٌٜٛیسٝ ،هتی ث ٠نطف ثبظی ًطز ٙثب كطٝقٜس ٟضه٘ی ضا اٛتربة ٗیًٜیس قبٛؽ ٗٞكویت ق٘ب ًٖ
ٗیقٞز ،چ ٙٞزض ذطیس ؿیط خسی ُ ٝؿتبخ ثٛ ٠ظط ٗیضؾیس .ث ٠طٞض خسی ث ٠اضظـ ٝاهؼی ًبال تٞخ٠
ًٜیس ،اُط یي ًبال ث ٠ذٞزی ذٞز ثب هی٘ت ثؿیبض اضظاٛی ثطای كطٝـ اضائ ٠قس ٟیب ای ٚیي ٗـبظ ٟاضظاٙ
كطٝقی اؾت ،چب٠ٛظٛی ق٘ب ثیٗؼٜب اؾت  ٝای ٚخب ٌٗبٜٗ ٙبؾجی ثطای ت٘طی٢ٗ ٚبضت چب٠ٛظٛی ٛیؿت.
ثطای تؼیی ٚهی٘ت یي ًبال ثبیس زاضای تٞاٛبیی قٜبذت خٜؽٗ ،ـبظ ٝ ٟضٝـ١بی هی٘تُصاضی ثبقیس.
ثط ذی اظ اكطاز هبزض ١ؿتٜس ثب یي ِٛب ٟهی٘ت ٝاهؼی ًبالیی ً ٠ههس ذطیس آ ٙضا زاضٛس تر٘ی ٚثعٜٛس ٝ
٘١ی ٚطٞض حسؼ ثعٜٛس ً ٠كطٝقِب ٟاظ چٞٛ ٠ػی اؾت؟ آیب ترلیق ٗیز١س یب ذیط؟
سقن پیطٌْبدی خَد سا ثِ صَست قطشُ چکبًی ٍ رسُ رسُ ثبال ثجشیذ.
حتی اُط كطٝقٜسً٘ ٟی اظ هی٘ت ًبال پبیی ٚآٗسٛ ،جبیس ١یدبٙظز ٟقس  ٝحطف ا ٝضا هجً ّٞطز ظیطا
چب٠ٛظٛی ثبیس تب آ ٙخبیی ازاٗ ٠پیسا ًٜس ًٗ ٠ط٘ئ ٚقٞیس زیِط ٘ٛیتٞا ٙپیف ضكت.
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داًستي آستبًِ تحول طشف هقبثل خیلی اّویت داسد .اظ ططف زیِط ،ٖ١ؾؼی ًٜیس ضا١ی ثطای
ضؾیس ٙث ٠ذٞاؾت ٠تب ٙثیبثیسٗ .ثالً زض ِٜ١بٕ اؾتلبز ٟاظ تبًتیي تٞح ؾرت ٠ً ،یٌی اظ ٗتسآٝتطیٚ
تبًتیٌ٢بی چب ٠ٛظٛی ثط ؾط هی٘ت اؾتٝ ،هتی ططف ٗیِٞیس  100تٗٞبٗ ٙیلطٝقٖ  ٝق٘ب ٗیرٞا١یس 80
تٗٞبٙ

پّٞ

ثس١یس،

اثتسا

هی٘ت

60

تٗٞبٙ

ضا

ٗططح

ٝ

ؾپؽ

ٗیِٞییس:

انالً  ٠ٛحطف ٗ ٠ٛ ٝ ٚپیك٢ٜبز ق٘ب ،ثٌٔ ٠هی٘ت ثیٜبثیٗ ٠ً ٚیكٞز !!80
یک ساّکبس خَة ثشای فْویذى سقف تخفیف فشٍضٌذُ،دادى پیطٌْبد خشیذ دس حجن ثبال است.

ٗی تٞاٛیس زض اثتسای ٗصاًط ٟكطٝـ ٗجٔؾ یب حدٖ ثبالیی ضا ثٗ ٠كتطی پیك٢ٜبز ز١یس تب ثجیٜیس كطٝقٜسٟ
چوسض ث ٠ق٘ب ترلیق ٗی ز١یس.ثؼس ٗی تٞاٛیس ضهٖ ذطیس ذٞز ضا پبیی ٚثیبٝضیس
اص قیوت سقجب آگبّی کبهل داضتِ ثبضیذ.
ظٗبٛی ً ٠كطٝقٜس ٟثساٛس ق٘ب اظ هی٘ت ضهجبی ا ٝاطالع ًبْٗ زاضیس ،ثطای ای ٠ٌٜق٘ب ضا اظ زؾت ٛس١س
قطایط هی٘ت  ٝپطزاذت ث٢تطی ثطای ق٘ب هبئْ ذٞا١س قسِٜ١.بٕ ذطیس ًطز ٙهی٘ت ١بی پبیی ٚؾبیط
ضهجب ضا ٛبٕ ثجطیس .اُط اظ هی٘ت ًبال١ب زض زیِط كطٝقِب١ ٟب ٗطٔغ ثبقیس ،آٝ ٙهت هسضت چب ٠ٛظٛی ق٘ب
زض ٗوبثْ كطٝقٜسٛ ٟیع اكعایف ٗی یبثس اٗب اُط كطٝقٜس ٟاحؿبؼ ًٜس ق٘ب اظ اطالػبت ًبكی زض ٗٞضز
ثبظاض ًبال ثی ث٢ط١ ٟؿتیس ،تالـ ٗی ًٜس اظ ثی اطالػی ق٘ب ث٢ط ٟثجطز تب ق٘ب ضا ث ٠ذطیس آً ٙبال
تطؿیت ًٜس.
ّش فشٍضٌذُ ای یک قیوت ًْبیی داسد کِ اص آى پبییي تش ًوی آیذ ،پس آصاداًِ چبًِ ثضًیذ ٍ ثجیٌیذ
کِ چِ قیوتی ٍاقعیتش است.
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خَدداسی اص پزیشش قیوت طشف هقبثل
ٗٛ ٖ٢یؿت ً ٠ططف ٗوبثْ چ ٠هی٘تی ضا پیك٢ٜبز ٗی ز١س ،آ ٙضا طٞضی ضز ًٜیس ًُٞ ٠یی ٛباٗیس قسٟ
ایس .هیبكٛ ٠بضاحت یب ضٛدٞض ث ٠ذٞز ثِیطیس .چك٘ب ٙذٞز ضا طٞضی ثچطذبٛیس ًُٞ ٠یی زضز ثعضُی
زاضیس.

ػجبضتی

قجی٠

ایٚ

ثِٞیس:

«ذسایب

!ایٚ

هی٘ت

ذیٔی

ظیبز

اؾت!»

زض ً٘بّ تؼدتُ ،ب١ی كوط ضز هی٘ت ثبػث ٗی قٞز ً ٠ططف ٗوبثْ كٞضا آ ٙضا تـییط ز١س  ٝاُط
اٗتٜبع اٜٗ ّٝدط ث ٠هی٘ت ذطیس پبیی ٚتط یب هی٘ت كطٝـ ثبالتطی ثطای ق٘ب قس ،آٗبز ٟثبقیس ً ٠زض
ٗصاًط ٟثبض١ب  ٝثبض١ب اظ آ ٙاؾتلبزًٜ ٟیس.
اًصشاف خَد سا اعالم کٌیذ.
ُب١ی اٝهبت ثبیس اٛهطاف ذٞز ضا اػالٕ ًٜیس  ٝآجتٛ ٠كب ٙز١یس ًً ٠بال ضا زٝؾت زاقتیس اٗب تٞاٙ
ذطیس ثب ای ٚقطایط  ٝهی٘ت ضا ٛساضیس .هجْ اظ تطى ٗـبظ ٟثبیس ٗط٘ئ ٚقٞیس ً ٠كطٝقٜسٗ ٟتٞخ٠
قس ٟاؾت كطنت زاضز اظ زؾت ٗیضٝز  ٝاحت٘بّ ای ٚضا ثس١یس ًٗ ٠ـبظ ٟضا زض نٞضت ٛپصیطكتٚ
هی٘ت پیك٢ٜبزیتب ٙاظ ؾٞی كطٝقٜس ٟتطى ًٜیس حتی اُط ٝاهؼب آً ٙبال ضا ثرٞا١یس ٛجبیس ای ٚضا زض
ضكتبضتبٛ ٙكب ٙز١یس.
ایي سٍش هعوَالً خَة جَاة هیدّذ اهب ثِ ّش حبل هوکي است ًتیجِ عکس ّن ثذّذ!

ادعب کٌیذ
١ط هی٘تی ً ٠ثطای یي ًبالی ذبل ث ٠ق٘ب زازٛس ،كٞضا پبؾد ز١یس:
«ٗی تٞا ٖٛاضظاٛتطـ ضا خبی زیِطی پیسا ً».ٖٜ
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١طُب ٟث ٠كطٝقٜس ٟثِٞییس ًٗ ٠ی تٞاٛیس آً ٙبال ضا اظ ضهجبیف اضظاٛتط ثرطیس ،كٞضا ٛطٕ ٗی قٞز ٝ
قطٝع ث ٠پبیی ٚآٝضز ٙهی٘ت ٗی ًٜس .تبًیس ثط ایٌٛ ٚتٗ« ٠ً ٠ی تٞا ٖٛآ ٙضا اظ خبی زیِطی اضظاٛتط
ثرطٕ» ،اؿٔت ٗوبٗٝت هی٘تی ضا زض ٗ ٖ١ی قٌٜس ،ظیطا كطٝقٜسُ٘ ٟبٗ ٙی ًٜس ً ٠ث ٠خبی زیِطی
ٗی ضٝیس.
فبکتَس خشیذ ثخَاّیذ
ٗی تٞاٛیس اظ كطٝقٜس ٟزضذٞاؾت ًٜیس ً ٠كبًتٞض ذطیس ًبال ضا ث ٠ق٘ب ٛكب ٙز١س .قبیس ثٛ ٠ظط ً٘ی
ثی ازثب ٠ٛثٛ ٠ظط ثطؾس اٗب كطٝقٜسٗ ٟتٞخ ٠ذٞا١س قس ثب كطز ٗجتسی ؾط ً ٝبض ٛساضز  ٝث ٠ایٚ
تطتیت هی٘ت ٝاهؼی تطی اضائ ٠ذٞا١س ًطز .
ثیطتشثخَاّیذ
ثیكتطذٞا١ی ًبضی خبٛجی اؾت .چیعی قجی ٠ای ٠ٌٜثِٞییس:
«ذٞة ،زض نٞضتی ثب ای ٚهی٘ت ٗٞاكوٖ ً ٠تحٞیٔتب ٙضایِب ٙثبقس »
اُط ططف ٗوبثْ ثطای ايبكً ٠طز ٙچیعی ثٗ ٠ؼبٗٔ ٠تطزیس زاقتٗ ،ی تٞاٛیس ثب ذٞقطٝیی ثِٞییس:
«اُط تحٞیْ ضایِبٛ ٙجبقس ،انال ٗؼبٗٔ٘ٛ ٠ی ً».ٖٜ
ًٔیس اؾتلبز ٟاظثیكتطذٞا١ی ای ٚاؾت .ثطای ذطیس ًبالی انٔی ث ٠تٞاكن ثطؾیس .ثط ؾط هی٘ت ١ب ٝ
قطایط ث ٠تٞاكن ثطؾیس .طٞضی ٝاٞ٘ٛز ًٜیس ًٗ ٠ؼبٗٔ ٠اٛدبٕ قس ٟاؾت .كطٝقٜس ٟكٌط ٗی ًٜس ًبال
ضا ث ٠هی٘ت ٗطٔٞة كطٝذت ٠اؾت .ؾپؽ زضذٞاؾت ١بی ثیكتط ضا ايبكًٜ ٠یس .ثٜبثطای:ٚ
« جبیگضیٌی ثشای تخفیف پیذا کٌیذ»

20

www.omideiran.ir

www.irebooks.com

تکٌیکْبی تخفیف گشفتي

www.irtanin.com
www.elmeforoosh.4kia.ir

دس صَستی کِ فشٍضٌذُ حبضش ثِ تخفیف دادى ًطذ:
ٗ-1ی تٞاٛیس زضذٞاؾت ًٜیس ًٗ ٠جٔؾ ضا ث ٠نٞضت اهؿبطی پطزاذت ًٜیس.
-2اٗتیبظ ١بیی زیِطی ٗثْ اقبٛتی، ٙٞحْ٘ ضایِبٛ،ٙهت ضایِب،ٙذسٗبت پؽ اظ كطٝـ ضایِب ...ٝ ٙثِیطیس.
ٞٓ -3اظٕ خبٛجی یب ٗطتجط ضا ً ٠زض اثتسا ث ٠آ ٙاقبض ٟقسً$یق،پٌیح ٛطٕ اكعاض #...ٝ،ث ٠ػٜٞا ٙترلیق اظ
كطٝقٜس ٟزض ذٞاؾت ًٜیس.
ًکتِ هْن ثعذ اص خشیذ
ِٜ١بٗی ً ٠ذطیس ٗٞضز ٛظطتب ٙضا ث ٠ذٞثی ٝ ٝثب ترلیق اٛدبٕ زازیس ت٢ٜب ثب تكٌط ًطزٗ ٙـبظ ٟضا تطى
ٌٜٛیس ؾؼی ًٜیس ٌٛتٗ ٠كتطًی ثطای ثطهطاضی یي زٝؾتی زٝضازٝض ثب آ ٙكطٝقٜس ٟضا پیسا ًٜیس
طٞضی ٛكب ٙز١یس ً ٠حت٘بً ٗكتبم ثطهطاضی ضاثط ٠زٝؾتی زٝضازٝض ثب كطٝقٜس١ ٟؿتیس ایٗ ٚسّ
ضكتبضی ذطیس١بی آیٜس ٟق٘ب ضا اظ آ ٙكطٝقٜسٛ ٟیع تؿ٢یْ ٗیًٜس .اظ كطٝقٜس ٟثرٞا١یس ًبضت
ٝیعیتف ضا ث ٠ق٘ب ثس١س ای ٚاٗط ثبػث ٗیكٞز ً ٠كطٝقٜس ٟاحؿبؼ ذٞثی ٛؿجت ث ٠ق٘ب پیسا ًٜس ٝ
ث ٠زاقت ٚیي ٗكتطی زائ٘ی اٗیسٝاض ثبقس.
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