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 دق تقذم 
 

ر ٌُگام افشایغ طزهایَ یک ػزکت ّ اًتؼار طِام جذیذ اس طْی ػزکت طِاهذاراى ًظثت تَ طایز د

خزیذاراى اّلْیت دارًذ تَ ُویي دلیل اتتذا ػزکت تَ طِاهذاراى قثلی خْد تَ ًظثت طِاهؼاى پیؼٌِاد 

درصذ افشایغ  05اگز ػزکتی  اطتفادٍ اس دق تقذم یا صزف ًظز کزدى اس آى هختارًذ تَ ػٌْاى هثال

طِن اس طِام ایي ػزکت را  055طزهایَ داػتَ تاػذ ّ طِاهذاری در سهاى اػوال افشایغ طزهایَ تؼذاد 

 طِن دق تقذم را در اختیار خْاُذ داػت 05داػتَ تاػذ، تؼذاد 

ػزکت تپزداسد   کَ اگز طِاهذار قثلی اس آى تخْاُذ اطتفادٍ کٌذ تایذ تَ اسای ُز طِن صذ تْهاى دیگز تَ 

تؼضی اّقات ُن تخؼی اس ایي صذ تْهاى را اس هذل اًذّختَ ػزکت تز هیذارًذ کَ ػزکت تَ طِاهذار در 

 ُز صْرت اطالع هیذُذ.ّ در صْرت اطتفادٍ کزدى هی ػْد آًزا در تْرص فزّخت .

 

ز ایي طِاهذار رّس قاتل خزیذ ّفزّع اطت کَ قاتل توذیذ اطت تٌات 05دق تقذم در هذذّدٍ سهاًی دذّد 

قثلی ػزکت کَ دق تقذم را دریافت کزدٍ هیتْاًذ آًزا در تاسار تَ فزّع تزطاًذ ّهالکیت آًزا تَ فزد 

دیگزی هٌتقل کٌذ ّیا ایٌکَ تا پزداخت هثلغی دق تقذم را تثذیل تَ طِن ًوایذ در صْرتیکَ فزد اس دق تقذم 

ؼوْال"تؼذ اس دّ هاٍ اقذام تَ فزّع آى ًوْدٍ ّ اطتفادٍ ًکٌذ یا آًزا در تاسار تَ فزّع ًزطاًذ ػزکت ه

 ّجٍْ داصلَ را پض اس کظز کارهشد در دظاب فزد هٌظْر هیکٌذ

 

ًواد دق تقذم هظاّیظت  ّ دجن هثٌای آًِا یک هیثاػذ. در صذ ًْطاى قیوت در دق تقذم ُؼت درصذ اطت

 .ًواد ػگلخ اطتػگل کَ دق تقذم آى ًواد تا اطن ًواد ب اضافَ ح هاًٌذ 

 
 

 دق تقذم اطتفادٍ ػذٍ:

 

 خزیذ ّ فزّع اطت. ّسٍ دارد ّ قاتلُواى دق تقذم هزدلَ اّل اطت کَ هِلت ػصت ر

 

 دق تقذم اطتفادٍ ًؼذٍ:

 

ایذ تَ اسای یظت ّ خزیذار تفزّع ً قاتلدق تقذم هزدلَ دّم اطت کَ هِلت ًذارد ّ قاتل خزیذ اطت اها 

 ُز طِن صذ تْهاى ّاریش کٌذ تا تؼذ اس چٌذ هاٍ تثذیل تَ طِن ػْد.

 

 

ی کذال  اطالػیَ هِلت اطتفادٍ اس دق تقذم هؼاُذٍ ػذ رّس تؼذ اس آى  اطالػیَ ُاقظوت ٌُگاهی کَ در 

  دق تقذم تاسگؼایی هی ػْد.

 

 هاًٌذ ًوًَْ سیز تزای دق تقذم ػگل :
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اگز رّی ایي اطالػیَ کلیک کٌیذ اطالػاتی هاًٌذ ػزّع ّ پایاى هِلت ّ ... را هؼاُذٍ هیکٌیذ هاًٌذ ًوًَْ 

 ی ًواد ػگلسیز تزا

 

 
 

 

 رًّذ صؼْدی یا ًشّلی تْدى دق تقذم تظتگی تَ طِن اصلی دارد یؼٌی اس طِن اصلی پیزّی هیکٌذ.

 

اس  زتؼ) اگز تیکَ اگز قیوت آى را تَ اضافَ صذ تْهاى کٌین تیظت تْهاىدق تقذهی ارسع خزیذى دارد 

 .اس قیوت طِن اصلی ػْد کوتز تاػذ کَ تِتز اطت(تیظت تْهاى 

 

 تْهاى  005تْهاى اطت ّ ػفارطخ  770ػفارص هثال 

 طِن اصلی اطت.قیوت تْهاى کوتز اس  50 کَ 705هیؼْد  055تَ اضافَ  005
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اگز افشایغ طزهایَ قثل اس هجوغ ثثت ػْد تَ دق تقذهِا طْد تؼلق هیگیزد اها اگز ثثت افشایغ طزهایَ 

هِلت اطالػیَ  ُوزاٍیاقثل قثل اس هجوغ اهکاى ًذاػتَ تاػذ تَ دق تقذم طْد تؼلق ًویگیزد کَ ایي هْارد 

 در قظوت اطالػیَ ُای طایت قاتل هؼاُذٍ اطت.در یک گشارع جذا دق تقذم 

 

تاػذ اها اگز تَ  تْهاى کوتز اس طِن اصلی گفتین دق تقذهی ارسع خزیذى دارد کَ قیوت آى تَ اضافَ صذ

دق تقذم طْد تؼلق تگیزد قیوت دق تقذم تَ اضافَ صذ تْهاى تیؼتز اس قیوت طِن اصلی هیؼْد اها ایي 

کَ اگز سیاد تاػذ دتی اگز طِن  ًْع دق تقذم ُن ارسع خزیذى دارد تَ ػزط ایٌکَ ایي فاصلَ سیاد ًثاػذ

 اصلی ُن صف خزیذ تاػذ دق تقذم ًشّل هیکٌذ.

 

  

 

 تاس هیؼْد.طِن ُوزاٍ ى ُن تظتَ هیؼْد ّ در تاسگؼایی آاگز طِوی تظتَ ػْد دق تقذم 

 

 دق تقذم آى اس طِن تثؼیت ًویکٌذ.هؼاهالتی تزّد اگز طِن اصلی در گزٍ 

 

 

 ؟  داػتَ اطت قیوت درصذ افشایغ 750آیا ایي دق تقذم 
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 تلَ اها ًظثت تَ آخزیي هؼاهلَ !!

 

 

رّی ًواد ػگلخ کلیک کٌیذ در قظوت آیا هیذاًیذ آخزیي هؼاهلَ دق تقذم ایي طِن در چَ تاریخی تْدٍ ؟ 

 طاتقَ هؼاهالت تاریخ آخزیي هؼاهلَ را تثیٌیذ 

 

 
 

 

 

 

ًْطاى ُؼت درصذی دق تقذم  ّ ریظک تیؼتز آى اطالػات خْد را در هْرد داهٌَ تْصیَ : تَ ػلت 

خزیذ ّ فزّع دق تقذم تیؼتز کٌیذ ّ تٌِا تَ هطالة ایي فایل تظٌذٍ ًکٌیذ لطفا" ًظزات خْد را تا ها در 

 هیاى تگذاریذ.

 

 هْفق تاػیذ
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