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ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺎﻟ ﻫﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از ﻋﺎدت ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ا ﺮاﻧ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺎﻟ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ﺳﭙﺮده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻗﺎﻟ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ،ﺷﺮا ﻂ و ﻧﺎت آن را ﺑﺪاﻧﻴﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻪ راه ﻫﺎ ﺷﺎ ﺖ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ.

تجربهشما

ﺑﺮا ﺳﭙﺮدن ﻓﺮش ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﭼﻪ ﻧﺎﺗ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎىﻋﺠﻴﺐ
ﭘﺲ از اﺳﺒﺎب ﺸ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
ﻓﺮش داﺷﺘﻴﻢ .ﭘﺲ از ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻨﺪ
ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ،ﻧﻬﺎ ﺘﺎﻓﺮشﻫﺎراﺑﻪ ¬ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ 
ﺳﭙﺮد ﻢ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ د ﺪ ﻢ ﻪ از ٤
ﻓﺮشﺷﺴﺘﻪﺷﺪه،ﻧﺮخﺷﺴﺖوﺷﻮ ٢ﻓﺮش
 ٢٥درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ا ﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻪ
ﻓﺮش ﻫﺎ ﻣﺬﻮر ﺟﺰو ﻓﺮش ﻫﺎ ﻓﺎﻧﺘﺰ و
ارزان ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ آن
ﮔﺮاﻧﺘﺮ! ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻃﻼع از
ﻧﺮخ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻓﺮش ،دﻗﺖ ﻨﻴﺪ ﻪ ا ﻦ
ﻧﺮخ ﺑــﺮا ﻓﺮش ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟ )ﻓــﺮش ﻫﺎ
ﻣﺎﺷﻴﻨ ٢×٣و (٣×٤اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﻓﺮش ﻫﺎ
ﻓﺎﻧﺘﺰوﻗﺎﻟﻴﭽﻪﻫﺎﮔﺮاﻧﺘﺮاﺳﺖ.

ﺳﻴﻨﺎ واﺣﺪ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
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ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ

اوﻟﻴﻦ ﻧﺘﻪ ا ﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺮد ،ﭘﻴﺪا
ﺮدن ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺗﻌﺪاد ز ﺎد
از ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻨﻴﺪ،ﺴﻧﻴﺴﺖﻪازﺷﻤﺎﺣﻤﺎ ﺖﻨﺪ.ﭘﺲاﮔﺮﻣﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﺧﻴﺎﻟﺘﺎن از اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ﻣﺠﺎز
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٧٠ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  دارا ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎد ﻪ در
ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺳﺎ ﺮ ﻦ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارﻧﺪ .ﺎﻓ اﺳﺖ آﮔﻬ ﻫﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮ ﺪ ،ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ا ﻦ ﺗﻌﺪاداﺳﺖ.ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﻢ ﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز رﺳﻤ از اﺗﺤﺎد ﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻪ ﻧﺎﻇﺮ رﺳﻤ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎن
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﺮا ﺷﺎ ﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ا ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﻮز
رﺳﻤ از اﺗﺤﺎد ﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺴﺐ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ د ﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻔﺎ ﺖ ﻧﻤ ﻨﺪ.

ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ درﻗﺒﺎلﺧﻮدآﮔﺎهﺑﺎﺷﻴﺪ.اوﻟﻴﻦوﻇﻴﻔﻪﻗﺎﻟﻴﺸﻮ درﻗﺒﺎلﺷﻤﺎ
ا ﻦاﺳﺖﻪروشﺷﺴﺖوﺷﻮﻗﺎﻟﺷﻤﺎرااﻋﻼمﻨﺪ.روﺷﻪﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪﻧﻮعﻓﺮشﻣﺎﻣﺘﻔﺎوتاﺳﺖوﻫﺰ ﻨﻪﻫﺎآنﻫﻢﺑﺎﻟﻄﺒﻊﻓﺮقﻣﻨﺪ.ا ﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺪ در ﭘﻴﺶ ﻓﺎﺘﻮر ﻗﻴﺪ ﺷﻮد.وﻇﻴﻔﻪ دوم ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  در ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖﻗﺎﻟﺷﻤﺎازﺑﻬﻢر ﺨﺘﮕرﻧﮓﻫﺎ ﺎ ﭘﺎرهﺷﺪنﻓﺮشاﺳﺖ.ﻫﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪﺑﻬﺎﻧﻪادرزﻣﻴﻨﻪﺿﺮﺑﻪزدنﺑﻪﻗﺎﻟﻗﺎﺑﻞﭘﺬ ﺮشﻧﻴﺴﺖ.ا ﻨﻪﻗﺎﻟ
ﺷﻤﺎ ﻬﻨﻪ ﺑﻮده ﺎ ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﺻﻼ دﻻ ﻞ ﻗﺎﻧﻊ
ﻨﻨﺪهاﻧﻴﺴﺖ.ا ﻦﻣﺴﺌﻠﻪدرﻣﻮردﭘﺮزدادنﻓﺮشﻫﺎﻧﻴﺰﺻﺎدقاﺳﺖ .ﺑﻪ
ا ﻦﺗﺮﺗﻴﺐ،ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ درﻗﺒﺎلاراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﻣﻮﻇ³اﺳﺖﺗﺎﻓﺮشدر ﺎﻓﺖ
ﺷﺪهراﺑﻪﺻﻮرتﺎﻣﻼﺳﺎﻟﻢ،ﺗﻤﻴﺰوﺑﺪونﺧﺪﺷﻪﺑﻪﻣﺸﺘﺮﺑﺎزﭘﺲدﻫﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺎرﮔ در ﻓﺮش و ﺎ ﻣﻮﺖ ﺗﺤﻮ ﻞ ﺷﺪه ،ﻋﻬﺪه
دار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﺑﻮده اﺳﺖ .آوردن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻤ و ﻬﻨﻪ ﺑﻮدن
ﻓﺮشﺗﻮﺳﻂﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪﻧﻴﺴﺖ،ز ﺮادراﺑﺘﺪاﺗﺤﻮ ﻞﻗﺎﻟﻴﺸﻮ 
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮش ﻬﻨﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺮده و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺘﺮﺑﻪﺷﺴﺖوﺷﻮآنﺑﭙﺮدازد.
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ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺎ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ؟

¬ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻪ در ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺷﺎ ﺎت ﺷﻤﺎ اﻫﻤﻴﺖ ز ﺎد دارد ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ
ﺑﻮدن ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  اﺳﺖ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻣﺸﻬﺪ ﺎ اﺗﺤﺎد ﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮاردرﺳﻴﺪﮔﻣﻨﺪﻪدرداﺧﻞﺷﻬﺮﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺲﺗﻮﺻﻴﻪﻣﻨﻴﻢ
ﻗﺒﻞ از ا ﻦ ﻪ ﻗﺎﻟ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﺑﺴﭙﺎر ﺪ ،از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ 
آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮ ﺪ.
وﻇﺎ و ﺧﺪﻣﺎت

ﺣﺎﻻ ﻪ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﺮد ﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از وﻇﺎ ³

 ٣٥٠ﺷﺎﻧﻪ

 ٥٠٠ﺷﺎﻧﻪ

 ٧٠٠ﺷﺎﻧﻪ

ﻓﺮش  ٦ﻣﺘﺮ

 ١٢ﻫﺰار

 ١٤ﻫﺰار

 ١٥ﻫﺰار

ﻓﺮش  ٩ﻣﺘﺮ

 ١٨ﻫﺰار

 ٢٠ﻫﺰار

 ٢٢ﻫﺰار

ﻓﺮش١٢ﻣﺘﺮ

 ٢٤ﻫﺰار

 ٢٨ﻫﺰار

 ٣٠ﻫﺰار

دﺳﺘﺒﺎف

ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  ٤ﻫﺰار
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ

09033337010

ﻓﺮﺷﯽﮐﻪﮐﺜﻴﻒﺗﺮﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻪ در ﺻﻮرت رﻧﮓ ﺮم و روﺷﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﺎﻓﺘ
اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺎﺖ داﺷﺘﻴﻢ!

در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎل و ﺷﺎ ﺖ از ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ز ﺮ ﻧﻈﺮ اﺗﺤﺎد ﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮ ﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺧــﻮد ﺑﭙﺮداز ﻢ .اﺗﺤﺎد ﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف و ﺑﺎزرﺳ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف دو ﻣﺤﻞ اﺻﻠ ﺑﺮا
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺷﺎ ﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎ ﺖ ﻫﻴﭻ ﻫﺰ ﻨﻪ ا ﻧﺒﺎ ﺪ ﺷﻮد و
ﻃﺮح ﺷﺎ ﺖ ﺑﺪون ﻫﺰ ﻨﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎ اﺻﻮﻟ ،ر ﻴﺲ اداره ﺑﺎزرﺳ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ درﺑﺎره
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎ ﺖ ﻣ ﮔﻮ ﺪ :در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎ ﺎن و ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ آن ﺟﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮده و ﻧﮕﺮان از ا ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.
ر ﻴﺲ دا ﺮه ﺷﺎ ﺎت ﺑﺎزرﺳ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ا ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣ دﻫﺪ،
ﻣﺴﻴﺮ ﻠ ﻃﺮح ﺷﺎ ﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ا ﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻪ
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺎ ﺑﺎزرﺳ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﺪار Ëﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮا اراﺋﻪ ﺷﺎ ﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻓﺎﺘﻮر و ﺎ ﭘﻴﺶ ﻓﺎﺘﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  و ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ
ﭘﺮداﺧﺘ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎ را ﺑﺎ ﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﭘﺲ از اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﺎ ﺑﻴﺎن اﻇﻬﺎرات ﺷﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎزرﺳ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻋﻼم ﺷﺎ ﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺮده و ﺗﺤﻮ ﻞ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎزرﺳ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه
و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺑﻪ واﺣﺪ ﺻﻨﻔ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮرد ذﺮ ﺷﺪه
در ﺷﺎ ﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺗﻮﺳﻂ ﺎرﺷﻨﺎس اﺗﺤﺎد ﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﺗﺤﺎد ﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺪ ﻃ  ١٠روز ﺎر اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد.

رﺳﻴﺪﮔ ﺑﻪ ﺷﺎﺖ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣ ﺸﺪ؟

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﻈﺮ ﺎرﺷﻨﺎﺳ ،ﺑﺎزرس ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻠ ³و ﺎ ﺗﻘﻠﺐ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮده و ﺑﻪ واﺣﺪ ﺻﻨﻔ اﺑﻼغ ﻣ ﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
روﻧﺪ ﺑﺎزرﺳ ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠روز ﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫ و اﺳﺘﻨﺎف واﺣﺪ ﺻﻨﻔ ﻣﺘﺨﻠ³
ﻣ ﮔﻮ ﺪ :اﮔﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻔ ﻪ ﻣﻮرد ﺷﺎ ﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺴﺎرت و ﺟﻠﺐ رﺿﺎ ﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ اﺳﻨﺎد و
ﻧﻈﺮ ﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ﺗﻌﺰ ﺮات ﺣﻮﻣﺘ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﺮا
در ﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ا ﻪ در ا ﻦ ﻣﻮرد از اﻧﻮاع
ﺷﺎ ﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آ ﺪ ا ﻦ اﺳﺖ ﻪ در ﺻﻮرت ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﻌﺰ ﺮات
واﺣﺪ ﺻﻨﻔ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔ از ﻣﻮارد ﺑﻌﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠ ³اﻋﻼم ﺷﺪه را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎ ﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎ ﺖ
ﻣﺸﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺷﺎﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ

داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ا ــﻦ ﻪ آﺧﺮ ﻦ ﺷﺎ ﺖ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه از ﺻﻨ³
ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ ﺎن در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه ﻣ ﮔﻮ ﺪ :در ا ﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺎ ﺖ ﭘﺎرﮔ ﻓﺮش ﺑﻮد ،ﻣﺒﻠﻎ ٧٠٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
واﺣﺪ ﺻﻨﻔ ﺟﺮ ﻤﻪ ﺷﺪ و در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺟﻠﺐ رﺿﺎ ﺖ ﻣﺸﺘﺮ
ﺻﻮرت ﭘﺬ ﺮﻓﺖ.
ﻋﻤﺪه ﺷﺎ ﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎ ﺻﻨﻔ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺎرﮔ ﻓﺮش در اﺛﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻮ ﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣ ﺷﻮد،
ﺗﺤﻮ ﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺮش ﻫﺎ و ﮔﻢ ﺷﺪن و در ﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﭽﻪﻮﭼداﺷﺘﻴﻢوﻧﻤﺷﺪﺎر ﺶﺮد؛
ﺑﺎ ﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻪ ﺷﺪه ﻓﺮش ﻫﺎ را از ز ﺮ
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺸﻴﻢ و ﺑﺪ ﻢ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ.
آﺧﻪ زﻣﺎﻧ ﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﻣ رﻓﺘﻴﻢ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و
زﻧﺪﮔﻴﻤﻮن،ﺑﺎﺗﺎﻴﺪﻣﻦﻓﺮشروﺷﻨﺧﺮ ﺪه
ﺑﻮد ﻢوﺣﺎﻻﻪدﺧﺘﺮمداﺷﺖﺑﺰرگﻣﺷﺪ،
ﺣﺴﺎﺑ ﻓﺮش ﻫﺎ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺜﻴ ³ﺮده ﺑﻮد.
ﭼﻘﺪر زور زد ــﻢ ﺗﺎ ﻓﺮش ﻫﺎ را درآورد ـــﻢ .ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺧﺎﻧﻤﻢﺑﺎﭼﻨﺪﺗﺎازﺷﺮﺖﻫﺎﺑﺰرگ
ﻗﺎﻟﻴﺸﻮ  ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ؛ اﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﺷﻮن
ﺧﻴﻠﺑﺎﻻﺑﻮدوازﻃﺮﻓد ﮕﺮ،وﻗﺘﺸﻮنﻃﻮر
ﺑﻮد ﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﺗﺤﻮ ﻞ ﻓﺮش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ
دادﻧﺪ.ﺗﻮاونﻟﻴﺴﺖ،ﭼﻨﺪﻧﺎمﻤﺘﺮﻣﺸﻬﻮر
ﻧﻴﺰﺑﻪﭼﺸﻢﻣﺧﻮرد .ازاونﺷﺮﺖﻫﺎ،
ﻗﺒﻮل ﺮد ﻪ ﻓﺮش ﻫﺎ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
ﺗﺤﻮ ﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺮﺖ اوﻣــﺪ و
ﻓﺮش ﻫﺎ رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ 
ﺑﺎﻣﻦﺗﻤﺎسﮔﺮﻓﺖﻪﻓﺮشﻫﺎﺷﺴﺘﻪﺷﺪﻧﺪو
آﻣﺎده اﻧﺪ ¬ .ﻧﻴﺴﺎن ﻓﺮش ﻫﺎ رو آورد و ﭘﻮل رو
ﮔﺮﻓﺖورﻓﺖوﻣﻦﺑﺪونﭼ¬ﺮدن،ﺧﻮﺷﺤﺎل
از ا ﻨﻪ ﻓﺮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﻮن رﺳﻴﺪه،
ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺎن ﺷﺮوع ﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎزﺮدن
اونﻫﺎ.اﻣﺎﭼﺸﻤﺘﻮنروزﺑﺪروﻧﺒﻴﻨﻪ؛ﻓﻘﻂ ¬
ﭘﻼﺳﺘﻴ¬ﺑﻪ دورﻓﺮشﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪهﺑﻮد وآن
ﻫﺎﺷﺎ ﺪازﻗﺒﻠﺶﻫﻢﺜﻴ³ﺗﺮﺷﺪهﺑﻮدﻧﺪ.ﺳﻌ
ﺮدمﺑﺎاونﺷﺮﺖﺗﻤﺎسﺑﮕﻴﺮم،اﻣﺎﻫﻴﭻﺲ
ﺟﻮاﺑﮕﻮﻧﺒﻮد.اونﺳﺎلﻣﻦوﺧﺎﻧﻤﻢﺗﻮﺣﻴﺎط
ﺧﻮﻧﻪﻓﺮشﻫﺎروﺷﺴﺘﻴﻢو ﺎدﮔﺮﻓﺘﻴﻢﻪ......
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