
 

 

 

 

 چگونه به روش اثز بخش مذاکزه کنیم؟
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیْیذ اّلیْر ًْیظٌذٍ: 

 هتزجن: صفیَ فارغی
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  2  صفسَ

 چگًَْ تَ رّع اثز تخغ هذاکزٍ کٌین؟

 

 

 درتارٍ هتزجن:

 

 
 

 طزکار خاًن هٌِذص صفیَ فارغی  ، هذیز ّادذ فزّع گزٍّ

تْلیذی تِپزّر دارای هذرک کارػٌاطی کاهپیْتز) طخت 

هیثاػٌذ. ایؼاى ُوچٌیي فارغ التذصیل دّرٍ ُای افشار ( 

اس طاسهاى هذیزیت صٌعتی تْدٍ   MBAهمذهاتی ّ پیؼزفتَ 

دّرٍ ُای هتعذد  تٌا تَ ضزّرت کاری ّ ًیش عاللَ ػخصیّ

هذیزیتی را تا هْفمیت پؼت طز ًِادٍ اًذ.کتاب داضزکَ 

ی تواهی کظاًی کَ در تجارت رّسهزٍ ًیاسهٌذ ٌُز تزا

هذاکزٍ هیثاػٌذّ ًیش تزای عاللَ هٌذاى علن هذیزیت 

تْطظ   ،هیتْاًذ طزػار اس ًکات تذیع ّ جالة تْجَ تاػذ 

ایؼاى تَ فارطی تزجوَ ّ تصْرت ُفتگی در اختیار عاللَ 

 هٌذاى لزار خْاُذ گزفت.

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

  3  صفسَ

 همذهَ هتزجن:

 

 ٌذٍ گزاهیخْاً

 طالم 

اس اتتذای صثخ کَ چؼن تَ رّػٌایی رّس هی گؼایین تا 

پایاى ػة در دال تزلزاری ارتثاط تا دیگزاى تزای رفع 

ًیاسُایواى ّ  پیؼثزد اُذافواى ُظتین،تَ ًْعی 

هذاکزات کْتاٍ ّ تلٌذ تظیاری تا اعضا خاًْادٍ 

  .،ُوکاراى،ػزکا،رییض یا هؼتزیاًواى دارین 

فکزکزدٍ ایذ کَ چٌذ درصذ اس هذاکزاتواى  آیا تا کٌْى

داًظتي رّػِای هْثزکزدى ؟ یا تا اثزتخغ تْدٍ اًذ 

تا چَ دذ هی تْاًین در رطیذى تَ ًتایج  آًِا

 دلخْاُواى هْفك تاػین؟

در دًیای تجارت ًیش رّاتظ افزاد دزف اّل را در ًیل 

ذ ّ تاسرگاًاى هْفك اکثزا افزادی تا ًتَ اُذاف هی س

ًذ کَ رّاتظ تاثیز گذارػاى ب ّ تاثیزگذاراتظ خْرّ

 ػذٍ اطت.دّطتاى ّ ُوزاُاى تظیار  هْجة داػتي

 

"چگًَْ تَ رّع اثزتخغ هذاکزٍ هغالثی کَ تذت عٌْاى

تَ صْرت ُفتگی ارایَ  " (how to negotiate effectivelyکٌین)

کتاب الای دیْیذ اّلیْر،ًْیظٌذٍ،هعلن هی ػْد ،تزجوَ 

کتاب تَ دًیای کظة ّ کار  ٧ت کَ ّ طخٌزاى اًگلیظی اط

 ُذیَ کزدٍ اطت.

خاؽ خْد  تا طثک تاثیزگذار ای ّی طخٌزاى ػٌاختَ ػذٍ

در سهیٌَ تاساریاتی تزاطاص افزاد تزرّح ّ رّاى 

 کاریشها ّ رّع تاهی تاػذ ،تصیزت ّ تیٌغ درًّی 

ػًٌْذگاًغ تَ طخٌاًغ ٪٨٩ تا ثیزگذار ّی تاعث ػذٍ

 اهتیاس عالی تذٌُذ.

اطت کَ اًظاًِا دزفَ خْد را  درایي جِت ی تالع ّ

 ّ طزًْػت ّ ُذف خْد را در کار تیاتٌذ. تؼٌاطٌذ

 

 تا اهیذ تَ ایي کَ تا ارطال ًظزات ّ پیؼٌِادات

 هزا در ارائَ ُز چَ تِتز آى یاری دُیذ. ارسػوٌذ خْد

                                                                                       

 صفیَ فارغی

 

 

 

 



 
 

  4  صفسَ

                                                                                            درتارٍ ًْیظٌذٍ:

 

کتاب در سهیٌَ هذیزیت کظة   ٧دیْیذ اّلیْر ، ًْیظٌذٍ 

کار ّ ُوکار گزٍّ تیلی گزاُام هیثاػذ. دیْیذ دارای 

ساریاتی ّ اس ًْیظٌذگاى راٌُوای هذرک کارػٌاطی ارػذ تا

 تاساریاتی ّ کظة ّ کار در تزیتاًیا اطت.

ُوچٌیي در طاتمَ کاری ّی آهْسع هذیزاى در ػزکتِایی 

 هاًٌذ هایکزّطافت، کاهپک ّ هیتظْتیؼی را هیتْاى دیذ .

ًٍْ هیثاػذ . آرسّی  4فزسًذ ّ  4دیْیذ هتاُل ّ دارای 

ا در سًذگی ّ ّی پایاى طزگزداًی ّ طزدرگوی اًظاًِ

دطتیاتی تؼز تَ اُذاف هتعالی در سًذگی ّ کار اطت.تا 

ػٌیذى طخٌاى ّ افکار ّی دض دلگزهی ّ اهیذ تَ سًذگی تَ 

ّ ایواى پیذا هیکٌیذ ُز کجا کَ هؼغْل  ػوا تاس هیگزدد

تَ خْاطتَ ُایتاى دطت پیذا  تَ کار ُظتیذ هیتْاًیذ

 کٌیذ.

عٌْاى " چگًَْ تَ کتاب پیغ رّ اس آثار دیْیذ اّلیْر تا 

ستاى دًیا تزجوَ  9٨رّع اثز تخغ  هذاکزٍ کٌین " لثال تَ 

 ػذٍ اطت.
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 همذهَ ًْیظٌذٍ

 

ػوا عشیشاًی کَ ایي کتاب را هی خْاًیذ ادتواال در تاسار 

تجارت ُظتیذ  ّ هاًٌذ اکثز هالکاى، هذیزاى ّ ػزکا 

زّع هی ُوْارٍ تَ رّػِای گًْاگْى در دال خزیذ ّ ف

 تاػیذ.

ایي کتاب تزای کوک تَ ػوا تزای دطت یافتي تَ تِتزیي 

هعاهلَ، تزای یک تار یا هذت عْالًی اطت،ُوچٌیي ایي کتاب 

 تزای فزّػٌذگاى ّ خزیذاراى دزفَ ای ًْػتَ ػذٍ اطت.

ارائَ ًکات ّیژٍ ای تزای اًجام تِتز هذاکزٍ درایي کتاب 

رًذ. اصْل گفتَ کَ در خزیذ ّ فزّع کارتزد دا ػذ ٍ اًذ

% 91ػذٍ در ایي کتاب را تَ کار تگیزیذ تا دذالل افشایغ 

 طْد را در هذاکزات تثیٌیذ.

هي اغزاق ًوی کٌن، لغفًا تاّر کٌیذ ، فمظ یک ایذٍ خْب 

پًْذی در خزیذ یک   لایك  91،111تْاًظت کاُغ ُشیٌَ  

 خاًْادگی تزای هي تَ ارهغاى آّرد.

کتاب، ُیچ کض را ًوی  طال آهْسع ایي 01در ّالع در 

ػٌاطن کَ در تَ کارگیزی ایي هغالة پْلی اس دطت دادٍ 

ُا ًفز ػٌیذٍ ام کَ تکارگیزی  911تاػذ ّ در هماتل اس 

آًِا تزایؼاى تارُا ّ تارُا هٌجز تَ ًتایج تِتز در 

 هعاهالت گزدیذٍ اطت.

تعذاد کوی اس هزدم در تجارت هذاکزٍ هْثز اًجام هی  

ل تْجِی اس ایي کاردریافت هی کٌٌذ. دٌُذ ّ پاداع لات

یت کٌیذ تا تَ رعا اصْل آهْسع دادٍ ػذٍ در ایي کتاب را

 عولکزد تاالتز اس هتْطظ تزطیذ.

% افشایغ عولکزد در دطتاى ػواطت، پض تَ آى اُویت 91

 تذُیذ.

 

اهزّسٍ رًّذ عولیات تجاری هذرى تزپایَ  هؼارکت هؼتزی ّ 

لذت تزدى اس یک ارتثاط تاهیي کٌٌذٍ اطتْار اطت ، تزای 

هاًذگارالسهظت فزّػٌذٍ ّ خزیذار در هعاهلَ در دال اًجام 

ًَ تٌِا در هْرد لیوت تلکَ در هْرد ُوَ لْاعذ،ػزایظ ّ 

طایز اجشاء هزتثظ تا هعاهلَ تَ تْافك دّعزفَ تزطٌذ . 

تزای ایٌکار آًِا هذاکزٍ هی کٌٌذ ، هِارت هذاکزٍ 

رتثاط هْفمیت آهیش اطت کٌٌذگاى  تعییي هی کٌذ کَ آیا ا

یا خیز، هِارت تیؼتزػوا تزاتز تا اهتیاس تیؼتزخْاُذ 

 تْد.

                                                                   

 دیْیذ اّلیْر
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 چگًَْ تَ رّع اثزتخغ هذاکزٍ کٌین

 
 هذاکزٍ چیظت :

 

دس هْسد هزاکشٍ تؼبثیش غیش صسیر ثغیبسی ّخْد 

ژاًغِبی اهالک دّعت داسًذ خْد سا هزاکشٍ  کٌٌذٍ داسد.آ

کبسی ثَ خض  اغلت ثٌبهٌذ،دسصْستیکَ دسفشّػ خبًَ ٌُْص ُن

تخفیف دادى دس لیوت اهالک اًدبم ًوی ؽْد.تؼذاد ثغیبسی 

اص فشّؽٌذگبى  خْد سا هزاکشٍ کٌٌذٍ هی ًبهٌذ،دس 

صْستیکَ هزاکشٍ کٌٌذٍ ّالؼی ًیغتٌذ.خْة ًتیدَ چیغت؟ 

ٍ یک زشاج ُلٌذی اعت کَ اصلیوت  ثبال ؽشّع آیب هزاکش

ّعپظ کبُؼ هی یبثذ؟آیب هزاکشٍ تؼشیف دیگشی اص فشّؽٌذگی 

اعت؟ایٌِب تؼبثیش اؽتجبٍ سایح اص هزاکشٍ ُغتٌذ.دس ّالغ 

الوؼبسف ُبی  ۃ،هزاکشٍ ُیچ کذام اص  ایٌِب ًیغت.دس دایش

عبدٍ کلوَ هزاکشٍ سا "ثسث ّ چبًَ صًی ثَ هٌظْس سعیذى 

 افك"هؼٌی کشدٍ اًذ.ثَ تْ

یب  هزاکشٍ یک هؼبهلَ اعت کَ دّ عشف  آى زك هخبلفت

ثب  ًتیدَ ًِبیی سا داسًذ ّ عشفیي ثبیذ آصاداًَ  هْافمت

 ثَ سضبیت ثشعٌذ.

هزاکشٍ یک فشایٌذ داد ّ عتذ اعت  تب ؽشایظ ّالؼی 

هؼبهلَ هْسد تْافك لشاس گیشد .هزاکشٍ ،ػول چبًَ صًی تب 

ك هْسد لجْل دّ عشف هی ثبؽذ کَ ثَ سعیذى ثَ ُذف یب تْاف

 صْست ّالؼی یب ادساکی ثیي آًِب اتفبق هی افتذ.

چشا هزاکشٍ هی کٌین؟دسثیبى عبدٍ،اگش هزاکشٍ ًکٌین،ثَ 

ثِتشیي هؼبهلَ هْخْد دعت ًخْاُین یبفت.ثَ ؽوبلْل هیذُن 

کَ:"اگش ؽوب هزاکشٍ ًوی کٌیذ ، دس زبل اص دعت دادى پْل 

 ُغتیذ"

ّالؼیت ایي اعت کَ ثغیبسی اص هشدم دس تدبست هزاکشٍ ًوی 

کٌٌذ،ثلکَ آًِب ثِتشیي لشاسدادی سا کَ هی تْاًٌذ هی 

 ثٌذًذّایي ُش ثبس ثشایؾبى ُضیٌَ دسثشداسد.

 

هذیشاسؽذ یکی اص ؽشکتِبی ًشم افضاسی ثشخغتَ دًیب ثب هي 

توبط گشفت ّ گفت : "پظ اص خْاًذى هغبلت ؽوب هتْخَ ؽذم 

فشّػ هب ثَ ُیچ ّخَ هزاکشٍ ًوی کٌٌذ،آًِب فمظ  کَ تین

هؼبهلَ هی کٌٌذ ّهب ُش هبٍ همبدیشصیبدی پْل اص دعت هی 

دُین چْى کغی ثَ هب ساٍ ثِتشی ًیبهْختَ اعت،آیب ؽوب هی 

 تْاًیذ ثَ هب کوک کٌیذ؟ "
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دس التصبد ثبصاسآصاد دّ هسْساصلی کَ هؼبهالت سّی آًِب 

ّ اسصػ .ػوذٍ هشدم  ؽکل هی گیشًذ ػجبستٌذ اص:لیوت

 اؽتجبُب دس تدبست فمظ سّی لیوت توشکض هی کٌٌذ.

ُیچ ّلت ثِتشیي هؼبهالت  ،اگشصشفب سّی لیوت توشکض کٌیذ

 ثَ عشاؽ ؽوب ًوی آیٌذ.

 

ؽوب دس ؽغشًح هزاکشٍ ؽجبُت ُبیی ثَ ثبصی ؽغشًح داسد .

دعت دادى هِشٍ ُبی خبصی ثَ ًفغ ثشدى ثبصی اص آهبدٍ 

سا هی  ی ثبصیکي همبثلهِشٍ ُب ؽوب  دس ایي ثبصی،ُغتیذ

دس  سا ثجیٌیذ. اّؽٌبعیذ ّلی ًوی تْاًیذ دسّى رُي 

 تب الصم اعت لیّ هغشذ ًیغتهِشٍ ُب ؽٌبخت هزاکشٍ لضّهب 

ساُی ثشای  ّزشکت دُیذ  ًؾبى دادٍ،هِشٍ ُب ی خْد سا 

 آؽکبسعبختي رُي ُوتبی خْد ثیبثیذ.

 

 

 

 چَ چیشی هذاکزٍ ًیظت؟ 

 
ًیغت.ایي یک فشضیَ اؽتجبٍ اعت ،ُوبًٌذ  هزاکشٍ فشّختي

آًچَ کَ دسآى ؽشکت ًشم افضاسی کَ ثَ آى اؽبسٍ کشدین دس 

زبل اًدبم اعت.هزاکشٍ صهبًی آغبص هی ؽْد کَ فشّػ ثَ 

 عْس هٌبعت صْست گشفتَ ثبؽذ.

عبدٍ سّؽی اعت کَ فشّؽٌذٍ ّ خشیذاس ثب ُن  ک هثبلی

فش دس زبل استجبط ثشلشاس هی کٌٌذ.دس فبص فشّختي یک ً

هتمبػذ کشدى ّ یک ًفش دس زبل هتمبػذ ؽذى اعت.دس هزاکشٍ 

دسعت،سّػ ُشدّ یکغبى اعت،ُشدّ هی خْاٌُذ ثَ تْافك 

؟عْال ایي هی خشمثشعٌذ.عْال ایي ًیغت کَ آیب ثخشم یب ً

 ؽْد کَ ثب چَ لْاػذی هی تْاًن ثخشم یب ثفشّؽن؟

ّ  دس هزاکشٍ فشض ثش ایي اعت کَ  یک عشف اؽتیبق خشیذ 

ُی یک عشف تْاًبیی تبهیي داسدّتوبم تبکیذ ثش الضام عْد

 لْاػذ ّ تْافك ُبی هؾخص هی ثبؽذ. ثشاعبط

 خْد اصتغییش ًمؼ   ًٌذ ًوی تْا گبىفشّؽٌذثغیبسی اّلبت 

فشّؽٌذٍ ثَ هزاکشٍ کٌٌذٍ سا تؾخیص ثذٌُذ ّ ایي ثشایؾبى 

 تدشثَدس هْسد  گبى.هي اص تؼذادی اص فشّؽٌذصیبى ثخؼ اعت

تمال کشدًذ کَ یک هْسد  آًبىکشاتؾبى عْال کشدم.اکثشهزا

پیذا کٌٌذّثیؾتشؽبى گفتٌذ کَ آى سا زغی اًدبم هی دٌُذ 

ّ ّلتی کَ دس هْسد خضییبت پشعیذم،ّالؼیت ایي ثْد کَ 

آًِب اًتمبل اص فشّػ ثَ هزاکشٍ سا تؾخیص ًذادٍ 
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ًمؼ اثشثخؼ آًِب  یک اص هْاسددس ًتیدَ دس ُیچ ،ثْدًذ

 .ًذاؽتَ اًذ

اهتیبص دادى صیشا  هزاکشٍ تغلین ؽذى یب لجْل ؽکغت ًیغت

 ًتیدَ اگش هب .لْاػذ عشف همبثل داسدتوبم داللت ثش تبییذ 

ثشخْسد هب ّ، فکش هب هسذّد ذاًینتغلین ؽذى ث سا هزاکشٍ

ضؼیف هی ؽْد ّ هؼبهلَ تبثیش گزاس ًخْاُذ ثْد.ایي ثذیي 

س سا هؼٌی ًیغت کَ هب دس هزاکشٍ زشکتی ًکٌین،ایٌکب

ثَ عوت تغلین ؽذى دسخبدٍ یک عشفَ خْاُین کشد ّلی زشکت 

 ًجبؽذ.

ثشای ثَ دعت آّسدى خْاعتَ ُب ًیغت،اگش هب  اصشاسهزاکشٍ 

عشف همبثل هْاخَ هی  همبّهتاًؼغبف ًذاؽتَ ثبؽین ثب 

ؽْین . صّس گفتي ّ خؾي ثَ ًظشآهذى ًؾبى دٌُذٍ هزاکشٍ 

ا اًؼکبط هی خْة ًیغت ّ ثی لشاسی  ّ ًباهٌی دسًّی هبس

لغؼب هْسد  ی هیؾْدکَدُذّ ُوچٌیي ثبػث ثي ثغت صّدسع

 .گشفتخْاُذ  لشاساعتفبدٍ عشف همبثل ءعْ

 ّ فشّػ هزاکشٍ صشفب هشثْط ثَ تْافك دس لْاػذ خشیذ

ًیغت،هی تْاًذ دستوبم هْاسد هثل اختالف ًظشدسهْسد 

  ُن ثبؽذ.تؼِذات هبلکیت یب تبخیش یب ػذم پشداخت 
 

 

 تزد -تزد 

 
 سّػ ثشای ثشسعی فشایٌذ هزاکشٍ ّخْد داسد. دّ

سّػ تِبخوی هتؼبدل:  همذهتبهشالت یک عْد صیبد ثشای 

 خْدهبى ثبؽین. 

 ثشد:  ثَ دًجبل ثِتشیي ثِشٍ ثبؽین. -سّػ ثشد

ثب دسک ایٌکَ اگش عشف همبثل ثَ دسعتی هٌفؼت ثجشد اغلت 

ثَ ُوبى اًذاصٍ یب ثیؾتش هب ًیض ثِشٍ خْاُین ثشد؛ ثشای 

یشگزاستش ثْدى ،ُشدّ عشف ثبیذ ازغبط کٌٌذ کَ تبث

 دسهزاکشٍ ثشًذٍ ؽذٍ اًذ .

 

هي ؽخصب ایي هْسد سا تدشثَ کشدٍ ام : چٌذی پیؼ یکی اص 

اص هي خْاعت کَ ثشای اّ یک ؽشکت ساٍ اًذاصی  هؾتشیبًن

کٌن ؛ اهب ثَ هي زمْلی پیؾٌِبد ًکشد ّ اص هي خْاعت کَ 

کَ  ثِتشیي  خْاعتهي عشزی ثشایؼ پیؾٌِبد کٌن ،ضوٌب اص 

اهکبى ثشای ثبصگؾت عشهبیَ اػ سا ثَ ػٌْاى عشهبیَ گزاس 

دسًظش ثگیشم. سّػ دسخْاعت اّ ًَ تٌِب هْضْػبت خبصی سا 

ثَ افکبس هي اخجبسکشد،ثلکَ ازغبط هغئْلیت عٌگیٌی ثشدّػ 

هي ًِبد .هؾتشی هي ثَ عشذ پیؾٌِبدی کَ تِیَ کشدٍ ثْدم 
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کَ هی تْاًغت اًگیضٍ ام  ًگبُی اًذاخت ّیک یب دّ خبیی

سا افضایؼ دُذ سا پیذاکشد ، ثؼذا هتْخَ ؽذم کَ اّ دسعت 

 هی گفت.

 

هزاکشٍ خْة ثَ هؼٌی سعیذى ثَ ُش چیضی ثب سّػ اًتخبثی 

خْدهبى ًیغت، ثَ هؼٌی هتؼبدل کشدى یکذیگش اعت.ؽوب دس 

همبثل توبم آًچَ کَ ُوتبی ؽوب هی خْاُذ تغلین ًوی 

ُبیی داسیذ کَ ثبیذ آًِب سا تبهیي ؽْیذ، ؽوب ُن خْاعتَ 

ثشد ًیبصهٌذ زشکت دّ عشفَ اعت کَ -کٌیذ. هؼبدلَ ثشد

تبثیش هثجتی سّی استجبط تدبسی هی گزاسد ّ  ُویي  ًَ 

تٌِب هبسا لبدسثَ  خشیذ یب فشّػ ثیؾتش هی کٌذ ثلکَ هِن 

تش آًکَ هٌبفؼی سا کَ ُوَ ثَ دًجبل آى ُغتین ًیضافضایؼ 

 هی دُذ.

 

هْثش ًجبیذ فمظ صشفب ًگشاى اُذاف خْد ثبؽین  دس هزاکشٍ

،ثلکَ ثبیذ ثَ آًچَ کَ عشف همبثل اًتظبسداسد یب ُذف 

گزاسی کشدٍ اعت ًیض  تْخَ ّالؼی داؽتَ ّ ثَ خْثی آى سا 

دسک کٌین.ُشچَ کَ ثیؾتش ثَ عشف همبثل ثشای سعیذى ثَ 

آًچَ کَ هی خْاُذ کوک کٌین ازتوبال ُوبى لذس ثیؾتش ثَ 

اص هؼبهلَ اًتظبس داسین خْاُین سعیذ. ثؼضی اص آًچَ کَ 

اعبتیذ تبکیذ داسًذ کَ ثبیذ سّی هْلؼیت خْدتبى هتوشکض 

ؽْیذ،هٌغك پؾت عش ایي ادػب ایي اعت کَ عشف همبثل 

)تٌِب( کغی اعت کَ هی داًذ ثِتشیي ًتیدَ ثشای اّ 

چیغت،ایي تْاًبیی  ازتوبال دس هْسد هزاکشٍ کٌٌذٍ ُبی 

ؽذ ،ّلی دس هْسد هزاکشٍ کٌٌذٍ ُبی ثی هبُش صسیر هی ثب

 تدشثَ تْخَ ّالؼی دّعشفَ غبلجب ضشّسی هی ثبؽذ.

 

تْخَ ثیؾتش ثَ اًتظبسات عشف همبثل ثبػث هی ؽْد کَ اّ 

کوتشاص زمَ اعتفبدٍ کٌذ، اعالػبت ثیؾتشی سا ثب سضبیت 

اسائَ کٌذ ّدسًتیدَ ثب ازتوبل ثیؾتشی ثَ ساٍ  زل هغلْة 

ثشد ثیؾتش اص  -ؽوب ثَ استجبط ثشددعت هی یب ثین .اگش 

ثبخت فکش کٌیذ دس دساص هذت ثب اعتشط کوتش ّ  -ثشد

 هْثشتشّ ثِتش ػول خْاُیذ کشد.

 

یک ًشم افضاس ًْیظ کْچک کَ ثَ هذت دّ تب عَ عبل ثب 

هؾتشیؼ کبس هی کشد ثَ عْس ثشخغتَ ای ثب یک هثبل ایي 

 اصُش فشصتی ثشای کبُؼ ی ّی هْضْع سا سّؽي کشد،هؾتش

لیوت ّ گشفتي تخفیف ثیؾتشاعتفبدٍ هیکشد ثشًبهَ ًْیظ اص 

ایي هْضْع خغتَ ؽذ ّ سّصی ازغبعبتؼ پبعخؼ سا تست تبثیش 
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لشاس داد،اّ ثشخْاعتَ  خْدػ پبفؾبسی کشد ّ ًتیدَ آى 

لغغ استجبط ثْد.دسزبلیکَ اگشُش دّ عشف هی تْاًغتٌذ 

ثشاعبط آًچَ کَ ثشای عشف دیگش هِن اعت فکش کٌٌذ،هی 

ْاًغت گفتگْی صبدلبًَ ای اًدبم ؽذٍ ّ ساٍ زل دّعتبًَ ت

 ّ عْدهٌذی ثَ آعبًی پیذا هی ؽذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




