ـﺎه
ـﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـ
ـﺎﻫﯽ ﮐـ
ده اﺷﺘﺒـ
ﮐـﺎﻧﺘﻮن ﺑﺎﯾـﺪ از آن ﻫـﺎ اﺟﺘﻨـﺎب
ﮐﺮد

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻧﺘﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧـﺎص ﺧـﻮدش را دارد .ﻗﻘﻨـﻮس ﺑـﺮای ﺷﻤـﺎ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻓﺮاد ﺗﺎزه ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ
دارﯾﺪ
روﻧﺪ را ﺑﺎز ﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی از اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺗﺠﺎری ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .
ﮐﺎﻧﺘﻮن ﻓﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل
در ﮔﻮاﻧﮕﮋو ،ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای را در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از واردات ﺑﺪون دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮی دارد .اﮔﺮﭼﻪ

اﯾﻦ روﯾﺪاد  22000اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه و  165000ﺧﺮﯾﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺎﭼﻪ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ
"ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ" از ﮐﺎﻧﺘﻮن ﻓﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﺎن را در
ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻠﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﺪن ﺑﺪون آﻣﺎده ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد
ﻓﺮم ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت
ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ورود ﺧﻮدﺗﺎن از ﯾﮑﯽ از  30دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺪر دادن ﭘﻮل ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻣﺮدم ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺘﺎن را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
وﻗﺘﯽ ﻫﺘﻞ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و
ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو
ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎد ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ.

ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دارای
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ و دارای
اﺳﺖ .روی ﺗﺎﮐﺴﯽ
اﺗﻤﺎم ﻫﺮ روز

ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻧﺘﻮن ﻓﯿﺮ ﺳﺎوی ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎده روی زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺒﺎس ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ و راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ .اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی آراﺳﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪ
ای ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺧﻮش آﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺒﯿﻪ
ﯾﮏ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﺮام
ﺑﯿﺸﺘﺮی دﯾﺪه و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻌﻨﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ در ﻣﯿﺎن ﺣﺮف ﻫﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮک ﻫﺎﯾﯽ
ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎزه آﺷﻨﺎ
ﭼﯿﻦ را درک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺮاد ﮔﯿﺞ
از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻏﺮب و ﺳﺎﯾﺮ
در ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری در ﭼﯿﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
ارزش ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ،
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻠﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ "ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ )ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ(" ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ
ﻧﻮع از ﺗﺠﺎرﺑﯽ را دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاران داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه،
ﻣﻘﯿﺎس و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اداﻣﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ را
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮدن ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊ
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﺎﻧﺘﻮن اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪه اﯾﻢ ،و ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎر
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

در زﻣﺎن دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ دﯾﺪن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
آن ﻫﺎ ،ﺳﻮﻻت زﯾﺎدی ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار آن ﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ارزﺷﻤﻨﺪ از
دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮود.
اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
دوازده ﺳﺎﻋﺖ در روز در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  Canton Fairﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ –
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ! ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ دور ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای رﺳﻮم ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ دادن
و ﮔﺎﻫﺎ
و رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری
ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را رد ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دارای رﯾﺴﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﯿﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در Canton Fair
دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻘﻨﻮس از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ و اﺣﺘﺮام
 :اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﯾﺎ ﺗﻬﯿﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از آن
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

