ﻣﯿﻬـﻦ وب ﻫﺎﺳـﺖ ارزان اﻣـﺎ ﺑـﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان آن
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮕﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آن
را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺂن آﻧﻼﯾﻦ زﯾﺎدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﻏﻮل اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و اﮔﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﻋﻠﺖ

اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﻪ
ﻣﺪت 2ﻣﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ام.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻫﺎﺳﺖ از اﯾﺮان اراﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
و ﻫﻢ از آﻟﻤﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﺗﺰﻧﺮ .
ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم و ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای راه اﻧـﺪازی را در ﺧـﻮد دارد و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان ارزان وﻟﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ
وب ﻫﺎﺳﺖ
از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﻮل ﺑﺪی ﻫﻤﺎنﻗﺪر آش ﻣﯿﺨﻮری.اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺳﺮور اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان !ﻧﺪارد.
و ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯿﮕﺰاﺷﺘﻢ در ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﻤﯿﺸﺪ!
ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺪاد.

ودر ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی

در ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زدن
ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﻪ آن داﻣﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد راه
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ.

ﻫﺎﺳﺖ آﻧﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻗﺮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ.وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻮ در
آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ آﻧﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﻮدن ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ.
آﻧﺘﯽ دﯾﺪاس ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ آﻧﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻪ!!
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﺳﺖ آﻧﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ:
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 24و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ را از
ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ %20ﺗﺨﻔﯿﻒ

ﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ%20

ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ ﯾـﺎ زرﯾـﻦ ﭘﺎل؛اﻧﺘﺨـﺎب
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ next payﯾﺎ زرﯾﻦ ﭘﺎل
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ دو درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ و زرﯾﻦ ﭘﺎل ﮐﺎری اﺳﺖ
اﺷﺘﺒﺎه ؛ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻼ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺴــﺖ ﭘــﯽ ﯾــﺎ
زرﯾﻦ ﭘﺎل ﮐﺪام
را اﻧﺘﺨـــــﺎب
ﮐﻨﯿﻢ؟

زرﯾـــﻦ

ﭘـــﺎل

ـﺎه
ـﻦ درﮔـ
ﺑﺮﺗﺮﯾـ
واﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧـﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ و
زرﯾﻦ ﭘﺎل.
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ دو درﮔﺎه واﺳﻂ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ و داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ درﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی زرﯾﻦ ﭘﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ از ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺟﻮن آدﻣﯿﺰاد!در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت زرﯾﻦ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ!وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﮔﺎه واﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و در
از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻫﻨﻮز nextpayدر اﺑﺘﺪای راه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ودرﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻫﺴﺖ.

ﭘﺎل
ﻓﺎﻗﺪ
ﺛﺎﻧﯽ
ﺣﺮﯾﻒ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی آن درای
درﮔﺎه ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ دارای ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﯿﮑﺖ اﺳﺎل ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺎری
ﺟﺰ ﺻﺒﺮ اﯾﻮب ﻧﺪاری!

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان،زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻓﻨﯽ ﺗﺮ از ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻫﺴﺖ).ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ (
ﮐﺎرﮐﻨــﺎن زرﯾــﻦ ﭘــﺎل ﻓﻨــﯽ ﺗــﺮ و از ﻟﺤــﺎظ ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﻬﺘــﺮ ﮐــﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ زرﯾﻦ ﭘﺎل ﻫﺴﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ next payاز ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﯽ
از زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺖ.وﻟﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻣﯿﺨﻮرد؟ﻣﻬﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

از زﺑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان:
ﻧﮑﺴـﺖ ﭘـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ ﺷـﺪﮔﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺖ!
سلام
وب سایت نکست پی همیشه مدعی بوده که پرداخت ها حداکثر  ۲۴ساعته
انجام میده اما هیچ وقت اینطور نبوده،و الان چند روز هست که از
طریق نه مبلغ درخواستی به حساب ها واریز میکنن،نه جواب تیکت
میدن،و نه تلفن.
ظاهرا برنامه ریزی کردن که بخوره به این تعطیلات عید که دست کسی
هم به جایی بند نباشه.
درصورتی که ازشون درگاه دارین پیشنهاد میشه سریع تر از جای دیگه
درگاه دریافت کنین.
موفق باشید.
منبع:
webhostingtalk
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﻮق ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺨﺮه ﻫﺴﺖ!
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دی داس وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺑﺎز ﻣﯿﺸﺪ ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ و ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﯿﮑﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ اوﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارن و ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ وارﯾﺰ ﻫﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻦ و
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪن و ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎرو ﺟﻮاب ﺑﺪن!
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺸﻮن دادن ﻓﻘﻂ ﺑﺪرد ﭼﻨﺪﺗﺎ آدم ﺑﯽ ﺳﻮاد
ﻣﯿﺨﻮره ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس ﺑﻠﺪه!
ﻗﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮان ﻃﻮﻟﺶ ﺑﺪن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮل ﻣﻠﺖ رﻓﺘﻦ واﺳﻪ ﺧﻮدﺷﻮن ﺧﺮج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﮐﺴﺮی اوردن ﻣﯿﺨﻮان ﺑﺎ ﻃﻮل دادن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺮی
ﺷﻮن رو ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻦ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺪود  7روز
دﯾﮕﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﻮل ﻣﺮدم ﻣﯿﺎد ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺑﺸﻮن اﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اوﻧﺎ ﮐﻢ
ﻧﻤﯿﺸﻪ…
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای زدن.

ﺷﺎﯾﺪ اﻻن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻦ اﻣﺎ ﻣﻦ و ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﻨﻔﯽ واﺳﺸﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
در ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ:
 nextpayﻫﻢ ﭘﻮل ﻣﺎرو ﻧﻤﯿﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻬﻮﻧﻪ اﻟﮑﯽ ﻣﯿﺎره  .دوﺳﺘﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻪ اﺻﻼ ﺳﻤﺖ درﮔﺎه ﻫﺎی واﺳﻂ ﻧﺮﯾﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  nextpayﮐﻪ اﺻﻼ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ وﺟﺪان ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻮ روز روﺷﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺣﺮﻓﺸﻮﻧﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﺳﻪ ﻓﺮوش ﮔﯿﻔﺖ ﮐﺎرت  steamو … از ﮐﺎرﺑﺮات
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و … ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯽ )وﻟﯽ درﮔﺎﻫﻮ اول ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ اول
ﻫﻢ وارﯾﺰ ﺷﺪ وﻟﯽ اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع( ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ .
ﺧﻼﺻﻪ دوره زﻣﻮﻧﻪ ﺑﺪی ﺷﺪه ﻗﺒﻼ ﻣﻠﺖ وﺟﺪان داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻪ:
از اﯾﻦ ﮐﺎرا ﻣﯿﮑﻨﻪ Nextpay
اﮐﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ و ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮدم
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ رو
ﻣﻨﺒﻊ:
اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی وب ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺗﺎﻟﮏ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﮔﺎه زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ؛
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.2
.3
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.5

.6

درﮔﺎه زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ
دارد.ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺮداﺧﺖ
در زرﯾﻦ ﭘﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت زرﯾﻦ ﭘﺎل اراﺋﻪ درﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.زرﯾﻦ ﮔﯿﺖ .
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮ زرﯾﻦ ﭘﺎل اراﺋﻪ زرﯾﻦ ﮐﺎرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﺎرﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ!ﮐﻪ ﺑﻪ آدرس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.و
ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮی درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زرﯾﻦ ﭘﺎل ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
در اراﺋﻪ درﮔﺎه و ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮآﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!!ﺣﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﯾﻨﻤﺎد ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ دو درﮔﺂه زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ را
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.زرﯾﻦ ﭘﺎل
ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
درﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﭘﺎل paypalﻫﺴﺖ.
اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان:ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد زرﯾﻦ ﭘﺎل

ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده آﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ.اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ
98ﺑﻪ 2درﺻﺪ اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺰاری
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ 98درﺻﺪ زرﯾﻦ ﭘﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
اﻧﺪ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ %2ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ.
اﮔﺮ ﭼﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﯾﺎد ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرده اﻧﺪ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺖ.و ﻧﮑﺴﺖ ﭘﯽ اﮔﺮ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.و اﮔﺮ اﯾﻦ
روش را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ.دﭼﺎر
ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوش آزاد ﻣﯿﮕﺰارد!!
توجه:این نوشتار صرفا نظرات نویسنده سایت رامنعکس میکند.و به
درگاه نکست پیnextpayحق پاسخگویی میدهد.و سایت روباه گرام در
صورت پاسخ دهی این درگاه واسط پرداخت بدون کوچکترین سانسور متن
آنرا در ادامه منتشر میکند.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده روﺑﺎه ﮔﺮام

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮان ﺧﻮدروﺗﺒﺮﯾﺰ/ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 .1ﺣﻤﯿــﺪ ﺣــﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼــﻮر از
اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺗـﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدرو

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻏﻼم
رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻣـﺪﯾﺮ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﯿـﺪ ﺣـﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼـﻮر اوﻟـﻮﯾﺖ
ﮐﺎری اﯾﺸﺎن!!

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﻮان ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.و ﺑﻪ ﻫﺮ درو ﭘﯿﮑﺮی ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.آﻗﺎ ی ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬاﺷﺖ! و دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ
ﮐﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺧﺮاج و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﻮد.

ﻏﻼم رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راهاﻧﺪازی ﺧﻂ رﻧﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ در
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در راس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻟﺒﺎس داﻣﺎدی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ دوﻣﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﻪ!!
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ
ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن آن ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﺖ را ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﺎت داﻧﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮا را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:

ﮔﺰارش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از اﻧﺒﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ.

وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ ﺣﺎج ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﺤﺎﺟﯽ زاده ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮑﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﭙﺎرد!
وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاب زده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾـﺮان ﺧـﻮدرو ﺗـﺒﺮﯾﺰ ﺿﻌـﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗـﺎ
ﮐﺠﺎ؟
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺿﺮر
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺴﺮ
روزﻫﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۲۰روز ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﻣﺎر آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ
ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﻞ و آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﻃﻮل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﺪاوم
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۴۵۰ﺗﺎ  ۴۸۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در روز ﺑﻮد.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

آه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ
اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ!
آﯾﺎ آه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ
اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ دارد داﻣﻦ آﻗﺎ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر را
زادﻣﻨﺼﻮر
ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻫﺴﺖ؟؟
َ
“وَ ﺳَﯿﻌْﻠَﻢُ اﻟَّﺬِﯾﻦ َ ﻇ َﻠَﻤُﻮا أ ی ﻣُﻨْﻘَﻠَﺐ ٍ ﯾﻨْﻘَﻠِﺒُﻮنَ

 .1رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

