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سازمان هواشناسي كشور به سازمان 

»غافلگيري و اتفاق« تغيير نام مي يابد. 

س��خنگوي اين س��ازمان در نشست 

خبري دوره اي كه روي سقف اداره كل 

هواشناسي مازندران تشكيل شده بود 

ضمن اعالم اين خبر، دليل تغيير نام 

سازمان هواشناسي را غافلگيري مداوم 

مسئولين دولتي و شهرداريها عنوان 

كرد و اف��زود: ما ديدي��م هرچند ما 

بارندگي، وقوع س��يل و آبگرفتگي را 

يك م��اه جلوتر پيش بيني مي كنيم و 

حتي در همه بخش��هاي خبري هم 

اع��الم مي كني��م؛ باز هم مس��ئولين 

ادارات و شهرداريها غافلگير مي شوند 

و عمالً كار چنداني براي پيش��گيري 

از خس��ارات نمي توانند انجام دهند. 

لذا زين پس به ج��اي واژه مجعول و 

نامأنوس »هواشناسي« از واژه پارسي و 

ايراني، »غافلگيري« استفاده مي كنيم 

تا مسئولين با خيال راحت بدانند كه 

چه وقتهايي از سال بايد غافلگير شوند 

و چه موقع هايي بايد با اتفاقات پيش 

بيني نشده روبه رو گردند. وي آرزويي 
نداشت.
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درپی طرح تغيير تعطيالت و حذف تعطيلی 
س��يزده بدر و 29اسفند و تعطيلی شنبه به 
جای پنجش��نبه، بعضی اعتراض كردند كه 
مجلس جای چسبيدن به تعطيالت تقويم، 
برود به مشكالت اقتصاد بچسبد. درحالی كه 
ما اثبات ميكني��م اين طرح كاماًل اقتصادی 

است:
29اس��فند: عده ای تنب��ل گير ميدهند كه 
اين بيخ س��ال را بگذاريد برای مردم بماند. 
حاال نميشود اين تهش را كار نكنيم؟ خير! 
نميشود. اگر اين حرف را سال 1329 ميزدند 
و س��ر كار نميرفتند كه االن نفت ملی نبود. 
چه بس��ا همين باعث شود خيلی چيزهای 
ديگر مثل دارو، مربا،دسته بيل، سيفون و... 

هم ملی و كشور كامال خودكفا شود.
13فروردين: يك روز هشتاد ميليون ميريزند 
طبيعت را لت و پار ميكنند بعد اس��مش را 
گذاشته اند روز طبيعت. بيشتر به قيافه اش 
ميخورد س��الروز حمله مغول باش��د. طبق 
آمار، نصف خودكشی های كشور هم علتش 
غروب سيزده بدر است. اصال از من ميپرسيد 
همين نحس��ی س��يزده گردن اقتصاد مارا 
گرفته. از بس هزين��ه خاموش كردن آتش 
و جمع آوری زباله به كشور تحميل ميكند. 
همان بهتر كه حذفش كنيم. اسمش را هم 
بگذاريم سيزده بدرک. يعنی بدرک كه روز 

طبيعت است؛ من ميخواهم كار كنم.
تعطيلی شنبه: اين يكی كه كامال مشخص 
است و فكر ميكنم همه ملت هم با آن موافق 
باشند. اصال مگر كسی صبح شنبه حال كار 
ك��ردن دارد؟ از همان قديم خ��ر بوده تا به 
ام��روز. خب چرا ما ازين خر ش��يطان پياده 

نشويم؟ هان؟!

محمدامین میمندیان

شکوفایی
تقتصاد!

پیشینه  بحث
از سال 13۰۰ شمسی دانشمندان زيادی 
بودن��د و نظرات زيادی ه��م در رابطه با رونق 
و   )Economical boom( اقتص��ادی 
افزايش قيمتها داده اند ولی به اثبات نرسيد. 
س��ال ها بعد، پروفس��ور  روحانيتون با شعار 
»هرچه تدبيره مال من، هرچی اميده مال تو«  
بر سر كار آمد و گفت:»آنچنان رونق اقتصادی 
ايجاد می كنم كه مردم نيازی به يارانه نداشته 
باشند.) اقتصاد kereii،2۰1۰( ايشان با نظريه 
»اصال جای نگرانی نيست« به صورت تجربی 
رابط��ه رونق اقتص��ادی و افزايش قيمت ها را 
 ثابت كرد. ش��اهدان عينی گفته اند وی، دالر
)Dollar( را گ��ران كرد و قدرت خريد مردم 
و رونق اقتصادی را به صفر رس��اند، در همين 
حين بود ك��ه قيمت كااله��ا افزايش يافت. 
س��پس دالر را كاه��ش داد تا م��ردم بتوانند 
حداق��ل ماهی يك دانه تخ��م مرغ با گوجه) 
Tomato(  ميل كنند ولی قيمت ها تغييری 
نياف��ت . اين جا بود كه دوب��اره اقتصاد رونق 
يافت و مردم، ديگر احتياج��ی به پول يارانه 

نداشتند.

اين پروفسور بعدها با توجه به قانون »بزک 
نمير بهار مياد، كمب��زه با خيار مياد« وعده 
داد با برجام ) توافق با پنج كشور برای واگذار 
كردن صنعت هس��ته ای به صورت اقساط 
ب��ا چك م��دت دار( رونق اقتص��ادی ايجاد 

می شود. )قانون مندنی، ص۴۰(
واژگان كلیدی

 دولت،حمي��د ف��رخ نژاد ياران��ه نمی گيرد، 
رونق اقتص��ادی، گالبی برج��ام، امروز دالر 

چنده؟االن يا االن؟
نتیجه گیری

بدي��ن ترتيب م��ردم خوش��حال اند كه تا 
1۴۰۰ ب��ا اين رونق، دس��ت و پنجه نرم می 
 )Market(كنند. االن هركس��ی كه به ب��ازار
برود و از اجناس ديدن كند ولی نتواند چيزی 
بخ��رد، خريدار محس��وب می ش��ود و همين 
يعنی رونق اقتصادی. مث��ل افراد جويای كار 
كه شاغل حساب می شوند. هدف از اين مقاله 
اين ب��ود كه رابطه رونق اقتص��ادی و افزايش 
 )Prices(قيمت ها
كش��ف ش��ود كه 

شد.

فاطمه جواهری محمد رضا رضایی

امان از 
رفیق ُقلدر

به مناسبت هفته جهانی كودک قصد داریم 
ببینیم نحوه تربیت كودكان در بچگی منجر 
به چه رفتار هایی در بزرگسالی خواهد شد.

كودكانی كه پدر و مادرشان را با اسم كوچک 
صدا می زنن�د: اين كودكان از همان كودكی با 
تمام مملكت احساس صميميت می كنند و كم 
كم معتقد می ش��وند كه جي��ب آن ها و جيب 
مل��ت ندارد و در نتيجه همينطور دس��تی چند 
هزار ميليارد از جيب ملت ب��ر می دارند تا بعدا 
س��ر فرصت به ملت پس بدهند. پس چهارزانو 

بنشينيم تا پس بدهند.

كودكانی كه برای تنبیه به اتاق خود فرستاده 
می ش�وند: اين ك��ودكان از هم��ان بچگی فكر 
می كنند ف��رد خاطی بايد به ي��ك مكان تنگ 
فرستاده ش��ود تا آدم شود. لذا در بزرگسالی اگر 
بخواهند كس��ی را آدم كنند او را به جای تنگی 

همچون گونی رهنمون می كنند .

كودكانی كه از بازی ك�ردن با بچه های دیگر 
منع می شوند: اين كودكان به اين باور می رسند 
كه واقعا يك س��ر و گردن نه، بلكه صدها س��ر 
و گ��ردن از بچه های م��ردم باالترند و با همين 
تفكر ناز می روند در قسمتVIP هيات عزاداری 
 می نش��ينند  تا لُپ هايش��ان از گرما نس��وزد و 

ان شاءاهلل كه عزاداری هايشان قبول.

كودكانی كه در مقابل رفیق قلدرش�ان كوتاه 
می آیند و اسباب بازی هایشان را می دهند به 
وی: اين كودكان در بزرگی هم همينطور ترسو 
باقی می مانند و مثال وقتی يك وزير امور خارجه 
در مورد يك سند ننگين، هيچ تضمينی نمی دهد 

هم باز آن سند را تصويب می كنند.

بخشي از مكاتبات غیرمحرمانه غیرعمومي بوركینافاسو

در بنده�ای زی�ر بخش�ی از مكاتب�ات 
غیرمحرمان�ه و تابلوی بخ�ش ترفیعات 
و انتصاب�ات دفت�ر ریاس�ت جمه�وری 
بوركینافاسو كه اخیراً انجام شده است را 
با هم می خوانیم. برای حفظ غیرمحرمانگی 
در این نامه ها از اس�امی فرضی اس�تفاده 
ش�ده و هرگونه تشابه اسمی یا فامیلی یا 
اس�م و فامیلي با هم، كامالً اتفاقی بوده و 

هیچ اعتبار دیگری ندارد.

1. جناب آقای »خوش بخت«، بر اس��اس اصل 
126 قانون اساسی و بموجب اين حكم شما به 
مدت نامحدود به عنوان مدير سازمان مديريت 
و برنامه ريزی كل كش��ور منصوب شده بوديد 
كه هيچ چی، آها! به س��مت سخنگوی دولت 

منصوب، كه آن هم تازه استعفا 
داديد، فعالً منصوبی جديد 
برای ش��ما نداريم، هفته 
بعد سر بزنيد می آوريم! 
راستی، اصل 126 اشاره 
ب��ه اختيارات رياس��ت 

در  جمه��وری 
انتصاب��ات دارد 
كه خيلی باحال 
واقع��اً  اس��ت. 
اص��ل اس��ت.  

ب  لحس��ا علي ا
همي��ن اص��ل را ب��ا 

كيفيت چاپ كنيد بدهيد هم��ه كارمندان 
دولت از رويش صدبار بنويسند.

2. جن��اب آق��ای »ش��رافتمداری«، با 
عناي��ت به زحمات فراوان ش��ما در 
وزارتخانه صنعت، معدن، خودرو  و 
تجارت و بازگرداندن منزلت واقعی 

به ب��ازار خ��ودرو  و درنورديدن 
تپه ه��ا و قل��ل مرتف��ع 

همينجا  از  صنعتی، 
را  ش��ما  ت��الش 
و  می نهي��م  ارج 
بدين وس��يله پايان 
با  همكاری ش��ما 
را  وزارتخانه  اي��ن 

اعالم می داريم. 
در  كه  باش��د 

شاهرخ بایرامی

تاثیر تربیت كودكی بر بی تربیتی بزرگسالی

خِرشیطان
ش��نفتی را  پاي��ان  س��وت  ص��دای 
نگفت��ی چي��زی  و  ش��د  ارزان  دالر 
گران��ی ای  گران��ی  ای  گران��ی 
بيفت��ی ش��يطان  خ��ر  از  اله��ی 

صامره حبیبی

جستاری بر پدیده رونق اقتصادی و ارتباط آن با افزایش قیمت ها تا 1۴۰۰

PhD  خار و بار و اکونومیک 
بیزینس ازدانشگاه هار هار 

س��فير تركيه در لبنان ف��اش كرد، 
عربس��تان ۵ ميليارد دالر به تركيه 
پيشنهاد كرده اس��ت تا در ازای آن، 
پرون��ده قت��ل جمال خاش��قجی را 
ديدي، ندي��دي! چندي قبل، جمال 
خاشقجي ضمن مراجعه به سفارت 
عربس��تان در تركيه، خواستار ثبت 
ازدواج خودش شده بود اما مسئوالن 
س��فارت با كمك همكاراني از رژيم 
صهيونيس��تي توانس��تند وي را به 
قطعات مس��اوي تقسيم و به جامعه 
جهاني تقدي��م كنند. رئيس جمهور 
آمريكا ضمن ابراز خرسندي از روش 
جديد ثبت ازدواج، در پيامي از ش��اه 
و وليعهد عربس��تان تشكر كرد و در 

پايان افزود: نگفته بودي شيطون! 
سخنگوي وزارت امورخارجه ايران نيز 
در واكنش به اين اقدام، دستگيري و 
زنداني شدن ديپلمات ايراني توسط 
آلم��ان را كار خيلي ب��دي توصيف 
كرد و ادامه داد: اگر عربس��تان نصف 
آن ۵ميلي��ارددالر را ب��ه خود جمال 
خاشقجي مي داد، خودش مي رفت و 
خودش را قطعه قطعه مي كرد، اينقدر 

هم دردسر نداشت!

يك مقام آگاه در انجمن داروسازان 

اي��ران از گران��ي دارو ب��ه هرحال، 

خب��رداد. وي ك��ه در گفت وگ��وي 

تلفني با خبرنگار ما ش��ركت كرده 

بود خواس��ت به اط��الع همه مردم 

برس��د كه قيم��ت دارو هيچ ربطي 

به پايين آمدن قيمت ارز ندارد و به 

هرحال باال م��ي رود. اين مقام آگاه 

دلي��ل گراني قيم��ت دارو را گراني 

پاكت ق��رص اعالم كرده و افزود: ما 

كه نمي توانيم دارو را در كاغذ دفتر 

مش��ق بچه بپيچيم بدهيم دس��ت 

م��ردم! وي در ادامه، ضمن تكذيب 

هرن��وع ارتب��اط وزارت بهداش��ت، 

درم��ان و آموزش پزش��كي با دارو؛ 

از گران شدن »تِي نخي« خبرداد و 

اظهار اميدواري كرد كه با واگذاري 

ارز دولت��ي به ت��ي نخي، نظافتچي 

شركت داروسازي بتواند ارزانتر اين 

وس��يله مهم را تهيه ك��رده و با اين 

كار، قيمت تمام شده دارو در كشور 
كاهش يابد!

بهزاد توفیق فر

تی نخیدیپلماتآرزو

در موریس ِگل لگد می کنم
خوب شد چكمه پایم بود

زمينه های ديگر از خدمات شما استفاده گردد 
مثالً وزارت كار!

3. جن��اب آق��ای مهن��دس، ضمن س��پاس از 
خدمات ارزنده و شايس��ته و بايسته و 
ِمهر جناب عالی در سمت وزير 
مس��كن، راه و 

شهرسازی و اهتمام شما به بيمه بودن همه چيز، 
عرض خاصی نيس��ت عنايت فرموده با همين 
فرمان ادامه دهيد و اگر س��متهای پيشنهادی 
ديگری هم داشتيد چه می دانم از شهرداری ای... 

جايی... راحت بپذيريد! مشكلی نيست.

۴. جناب آقای »طيف«، نمی دانم اآلن كه اين حكم 
را برايت��ان می زن��م »ول كن« نرخ 
كدام ارز به چشمانتان اتصالی 
كرده اس��ت فق��ط می دانم 
كه چون ممنوع الخروج 
نمی توانيد  هس��تيد 
م��را ت��رک كنيد! 
پس با عنايت به 
شما  بركناری 
رياس��ت  از 
بانك مركزی، 
وسيله  بدين 
ب��ه  را  ش��ما 
عنوان مشاور 
س��ت  يا ر
ی  ر جمهو
در ام��ور 

اقتصادی و 
مال��ي و پولی و ارزی 
و غيره منصوب می نمايم، 
مشروط بر اينكه از پرس��يدِن »اآلن يا اآلن؟« در 
جواب سوال از قيمت ارز، دست برداريد. شوخی اش 

هم زشت است.

۵. جناب آقای محمدرضا شرافتمداری، با سالم 
مجدد، احتماالً عطف به نامه با شماره رديف 2 
و ارجاع به بند »باشد كه در زمينه های ديگر از 
خدمات شما اس��تفاده گردد« آن نامه، از شما 
دع��وت به عمل می آيد تا به موجب اين حكم 
تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را به 
عهده بگيريد و هر جا برايتان سوالی پيش آمد 
زنگ بزنيد از آقای ربيع زاده بپرسيد) قول داده 
گوش��ي اش را از همان سيستان و بلوچستان 
جواب بدهد( و از تجربيات ارزنده شان استفاده 
كنيد و خودتان هم قول بدهيد كه اگر سوالی 
برای وزير بعدی صنعت، معدن و تجارت پيش 

آمد، تلفنش را جواب بدهيد.

6. جناب آقای مهندس ربيع زاده، نظر به تالش 
شبانه روزی ش��ما در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی برای ايجاد اشتغال، البته غير از مورد 
خودتان و صرف فعِل خواستن از مصدر اِستَضَح 
يَستِضُح استيضاح! توسط حضرتعالی، از شما 
دعوت  می ش��ود تا واقعنی به عنوان مس��ئول 
ارتباط دولت با طيف ه��ای اجتماعی فعاليت 
كنيد. خيالتان راحت باشد اينجا ديگر هيچ كس 

نمی تواند شما را َصرف كند.

7. جناب آقای فرشاد دژپسند با تشكر از انتصاب 
شايسته شما از س��وی آقای دكترخوش بخت به 
س��مت معاون هماهنگی برنامه و بودجه، با حفظ 
س��مت، شما را به عنوان گزينه پيشنهادی دولت 
ب��رای وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارايی منصوب 

می كنيم. 

8. رونوشت به تمام وزارتخانه ها! با سالم و با 
توجه به مطرح بودن طرح چند استيضاح 
در مجلس و امكان ادامه 
برای  جري��ان  اي��ن 
وزارتخانه های ديگر، 
به  بدي��ن وس��يله 
اس��تحضار هيئت 
دول��ت  محت��رم 
كاًل  می رس��اند 
نگران نباشيد! باالخره 
بر اساس اصل النه كبوتری، يك وزارتخانه  ديگر 
پيدا می شود تا انتصابات مربوط انجام شود. اصاًل 
به پيوست يك حكم انتصاب سفيد امضا برايتان 
ارسال می گردد كه احتياطاً همراه داشته باشيد. 
فقط هماهنگ باشيد انتصاب تكراری نزنيد. علي 

بركت اهلل

اصل النه کبوتري و 
اتصال به صندلي

از اعلیحض�رت همایونی، شاهنش�اه 
س�ابق ای�ران، رضا ش�اه پهل�وی به 
ولیعهد تاج و تخت 25۰۰ ساله خویش، 

محمدرضا
فرزن��دم هم اكنون كه اين نام��ه را مرقوم 
می دارم نم��ی دانم چه زمانی به دس��تت 
می رس��د و آن را رؤيت م��ی نمايی. اينجا 
)جزيره موريس( تلگراف ندارد. در اين گرما 
و شرجی جزيره موريس، پدر سوخته تر از 
تو وجود ندارد. گاهی به سرم می زند همان 
رضا ش��صت تير سابق ش��وم و با مسلسل 
ماكسيم بزنم پدر پدرش��ان را در بياورم تا 
حس��اب كار دستش��ان بيايد و بدانند شاه 
كيست! اما صد افسوس كه تا چشم كار می 

كند، آب است و آب است و آب. 
وليعه��د عزي��زم! ب��ه همه اع��الم كن 
مخصوصا به روس ها و انگليسی ها كه من 
)رضا ش��اه كبير( همان »ميرپنج« هستم. 
گمان نكنيد كه كرک و پرم ريخته است؛ 
نه! خوب شد كه چكمه پايم بود. هم اكنون 
در اين جزيره مشغول لگد كردن گل رس 
هس��تم و می خواهم يك تنور درست كنم 
و رس ش��ان را بكش��م و پدر همه شان را 
بس��وزانم. محمدرضا! پدران��ه بگويم اينجا 
از ب��س گرم اس��ت اصال نمی ش��ود قالب 
يخی به فرماندهان داد تا دس��ت به دست 
كنند. انگليس��ی های پدر سگ گفتند مرا 
می فرس��تند به هند! اما سر از جزيره گرم 
موريس در آفريقا در آوردم! به آن حرام زاده 
ها بگو حيف آن همه اسبی كه برايتان غشو 
كردم. بگو به محض يافتن تكه ای چوب يا 
قطعه ای تخته، رضا ش��اه كبير دل به دريا 
می زند و خود را به آب های نيلگون خليج 

فارس می رساند و با همان ارتش رضاخانی 
پدرتان را در می آورد و چوب در آستينتان 
می كند و دوباره بر تخت شاهنشاهی تكيه 
می زند. بگو من همان رضا پاالنی هس��تم 
كه هيچ قاطری از ترس شالق هايم جرات 
شيهه زدن نداشت. ارتش من مقتدرانه روی 
انگليسی ها را كم كرد و شمال كشور را به 

روس ه��ا واگذار كرد و از آن طرف هم 
روی روس ه��ا را كم كرد و جنوب 

كش��ور را به انگليس��ی ها داد. 
وليعهد تاج و تخت دارم! 
ب��دان و چون من مقتدر 
باش. روس ها تا اندازه ای 
پر رو شده بودند كه حتی 
قص��د تص��رف ته��ران را 
داشتند! زهی خيال باطل، 
فردوست ش��اهد است كه 

چگون��ه مقتدران��ه در عرض 
پنج دقيقه با سياس��ت مداران 
خدا حافظ��ی ك��رده و تهران 

را ب��ه مقصد اصفه��ان ترک 
و س��پس س��وار  نم��ودم 
بركشتی راهی هند شدم 
اما اين انگليسی های نمك 
به حرام موري��س را برايم 
انتخاب كردند. اكنون اين 
نامه را در يك بطری قرار 
داده ام و نمی دانم كی و 

كجا به دستت می رسد. اين 
را هم بگويم كه آن 
روز را می بينم كه 
مردم پ��درت را در 
می آورند. هوا بس 

ن��ا جوانمردانه گرم اس��ت. گرمای جزيزه 
مجبورم كرده كش��ف حجاب كنم. راستی 
نظرت چيست شمال جزيره موريس را به 

ساحل عاج بدهم و جنوب آن را به كنيا!

دوس��ت دارت، تبعيدی موريس، رضاش��اه 
پهلوی سابق

مهدی سلیمان نژاد

طعنه بر سنِگ پا
اين نمايندگان كه می بينی
پَر زنانند ِگرِد موگرينی !!!

وسعِت ديِد سلفی اندازان
نيست قطعا جلوتر از بينی

اين جماعت كه پول چايی شان
هست بيش از مساحت سينی

قالی دستباف كاشانند
ما ولی مثل فرش ماشينی

بار بر دوشمان ولی اين ها
پلكشان كرده حّس سنگينی

خط  فقر است شاخص من و تو
مال اينهاست شاخص جينی

رويشان، رو كه نيست بلكه زند
طعنه بر سنگ پای قزوينی

تا بخشكد اساِس البی و ليست
بفرستيد با هم »آمين«ی

گردن 
شکسته

ب��ا گردن بس��ته ب��از جفتك زده اس��ت
با راي خودش برات، پش��تك زده اس��ت 
از ب��س ك��ه ت��و دلرب��ا و نازی دش��من!
بيچ��اره دل��ش برای ت��و لك زده اس��ت

مهدیه همتی

هرچی 
رئیس بگه

نميخ��وام برگ��ه  م��و هي��چ ك��س بدونه
ك��ه رأی م��ن ب��ه اين��ه ي��ا ب��ه اون��ه
ب��ه م��ردم چ��ه؟ مگ��ه م��ردم فضولن؟!
همون��ه گفت��ه،  رئي��س  ك��ه  همون��ی 

ناهید رفیعی

محمدرضا درخشان

به شماره یک بروید
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به درک و بعد سلبريتی شدند؟ ش��روع

جای قيمت دالر و يورو را عوض كنيد. 
و بعد سلبريتی شدند؟

تمام س��ايت ها و رسانه های غيررسمی را 
چ��ك كنيد و باالترين قيمت دالر و يورو 

را انتخاب كنيد.

عدد بدست آمده را در عدد π ضرب كنيد. قيمت دالر جديد را تا دو - سه هزار تومان به سمت 
باال گرد كنيد.

آخرين عدد بدس��ت آمده را در راديكال 2  
ضرب كني��د و آن را كن��ار بگذاريد. و بعد 

سلبريتی شدند؟

با توجه به نوس��ان های بازار، عدد بدست آمده را 
كنار بگذاريد و دوباره به 2 برويد. اگر دفعه چندم 
است كه اين چرخه را طی كرده و خسته شده ايد، 

اشكال ندارد به هفت برويد.

اگر مشتری به مغازه آمده به او محل ندهيد، پررو می شود 
و همچنان به محاس��باتتان ادامه بدهيد. و بعد سلبريتی 

شدند؟
قيمت ها را چهار برابر كنيد.

قيمت های جديد را به مشتری بگوييد و اگر تعجب كرد و پرسيد 
كه »دالر كه ارزانتر ش��ده، ش��ما چرا همچنان قيمت ها را باالتر 
می گوييد« به او خاطر نشان كنيد كه مرجع استعالم قيمت ارز 
شما متفاوت است و مرجع استعالمتان را به مشتری نشان بدهيد.

اين مزخرفات كه »هميشه حق با مشتری 
است« و اين قبيل چيزها را دور بريزيد.

به مشتری فاكتور ندهيد. اگر فروشگاه زنجيره ای هستيد يا 
به دليل معذوريت های ديگری مانند سماجت مشتری مجبور 
به دادن فاكتور هستيد، اقالم اصلی را در فاكتور قيد نكنيد تا 
مشتری نتواند از طريق تعزيرات پيگيری كند و ضايع شود.

اگر مشتری قانع شد و خريد كرد كه هيچ واال به او 
بگوييد به يك برود.

1۵ 1۴
اگر ش��ما هم برای خريد به مغازه ديگری 
رفتيد و آن فروشنده هم از همين الگوريتم 
اس��تفاده كرد و اين موضوع باعث رنجش 

شما شد شما هم به شماره يك برويد.
پايان

شاهپور پاپری

محمدحسين بناكاران ■ سيدمحمدجواد طاهری ■


