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 مقدمه

 یثزرس یبسهٌذً یالتی،ض یّب فزآٍردُ یهَفك ٍ التػبد ٍ تَلیذ

 یلتب تحَ یّوِ جبًجِ هَضَفبت هختلف اس سهبى ثزداضت هبّ

فَاهل  یالتیض یّب فزآٍردُ یذوٌٌذُ است. در تَل ثِ هػزف

فزضِ  ی،فزآٍر ی،ًٍمل، ًگْذار حول یذ،ًحَُ غ یلاسلج یهختلف

 یتهَفم تَاًذ هیاس آًْب  یهّز یّستٌذ وِ ضٌبخت وبف یلدخ

خسبرات  تَاًذ یٍ ثبلقىس غفلت اس ّزوذام اس آًْب ه یيرا تضو

 ثِ ثبر آٍرد. در همبلِ یـغبحجبى غٌب یرا ثزا یزیًبپذ ججزاى

ٍ فزضِ  یوِ در دٍ ثخص فزآٍر یاس هسبئل یًىبت هْو حبضز

 ٍ یـتَجِ غبحجبى غٌبهَرد  یذوِ ثب هحػَل تب ثبسار

 پزداختِ خَاّذ ضذ یزدگ لزار یالتیهحػَالت ض یذوٌٌذگبىتَل

وبرخبًِ  یسیهتبس یتالش ضذُ است تب هزاحل هختلف ثزا ٍ

ثِ سثبى سبدُ  یذضذُثبسار هحػَل تَل ّبی یبسهٌذیٍ ً یفزآٍر

 ضَد. یبىث

 

 ریسی احداث کارخانه فرآوری آبسیان مراحل برنامه

 كزدن هذف  مشخص  -1

 یّذف اس احذاث وبرخبًِ فزآٍر یذثب یاس ضزٍؿ ّز الذاه لجل

وِ لبثل  یثِ همذار سَد یذثب یگذار هطخع ضَد. در ّذف

 .اًتؾبر است تَجِ ضَد

 ها كزدن درست چالش بزرسي  -2

 ضٌبختِ ٍ راُ همبثلِ ٍ یذثب یذتَل یرٍ یصٍ هطىالت پ ّب چبلص

 یزدلزار گ ید ثزرسهَر یذًحَُ ثزخَرد ثب آًْب ثب

 كه در كىتزل شما ویست یزگذارعًامل تاث يبزرس  - 3

فٌَاى ِ ضوب ث یٍل یستضوب ً یبراس فَاهل وِ در اخت ثزخی

فَاهل  یيا یذوٌ یضٌبسبئ یخَثِ آًْب را ث یذثب یذوٌٌذُتَل

 فجبرتٌذ اس:

 :باسار یتيضع 

o  یبفتي ثبسار هٌبست 

o وٌٌذُ اعویٌبى اس ٍجَد هػزف 

o وٌٌذگبى عالؿ اس ًیبس هػزفا 

o وٌٌذگبى در سهبى هٌبست ّبی هػزف تبهیي ًیبسهٌذی 

o ّب ثب ویفیت هٌبست تبهیي ًیبسهٌذی 

o هٌبست یوتّب ثب ل تبهیي ًیبسهٌذی 

. یذوٌ یرا ثزرس یبسهَرد ً یهبّ یيًحَُ تبه مىابع ماهي:

 خَاّیذ یوِ ضوب ه یچِ همذار هبّی در هحل یذوٌ یثزرس

 ٍجَد دارد یذاحذاث وٌرا وبرخبًِ 

o حجن هٌبست هبّی 

o لیوت هٌبست 

o ًذاسُ دلخَاُا 

o ویفیت هٌبست 

o فزٍضبى )رلبثت ثیي  فزٍش هبّی تَسظ هبّی

 وٌٌذگبى ثب ثبال ثزدى( لیوت هبّی فزآٍری

ًٍملی در  چِ ًَؿ ٍسیلِ حول یذوٌ یثزرس :يوقل حمل

 هٌغمِ ٍجَد دارد.

هثبل  یًٍمل هٌبست ثب ًَؿ فزآٍردُ ارتجبط دارد ثزا حول ٍسیلِ

 سزهب هٌتمل ضًَذ یظدر سهبى وَتبُ در ضزا یذهحػَالت تبسُ ثب

اًجوبد در سهبى  یظدر ضزا تَاى یاهب هحػَالت هٌجوذ را ه

ثِ  یذًٍمل ثب حول یثزا یعَر ولِ هٌتمل وزد. ث یشً تز یعَالً

 تَجِ ضَد. یزهَارد س
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o ثب تَجِ ثِ ًَؿ فزآٍردُ  یًِمل یلٍِس یيتبه 

o ًٍمل  فبغلِ ٍ هذت سهبى حول 

o ًٍمل  ّشیٌِ حول 

o ٍَّا ٍضقیت آة 

چِ ًَؿ سهیٌی ثزای احذاث وبرخبًِ  یذوٌ یثزرس سمیه:

 ٍجَد دارد.

آة، ثزق،  یلاهىبًبت السم اس لج یبآ یذوٌ یثزرس امكاوات:

 .یب خیز گبس... در هحل هَرد ًؾز ٍجَد دارد

 مي باشىذكه در اختیار  یزگذارعًامل تاثبزرسي  -4

 ضوب ّستٌذ فجبرتٌذ اس: یبروِ در اخت فَاهلی

 خَاّیذ تَلیذ وٌیذ چِ ًَؿ هحػَلی هی محصًل:

 : چِ ًَؿ سبختوبًی ثبیذ احذاث وٌیذساختمان

دارد ثِ ًَؿ  یثستگ یذدار یبسوِ ضوب ً یلیٍ ٍسب سبختوبى

. ًَؿ هحػَل ٍ یذوٌ یذوِ لزار است تَل یهحػَل ٍ حجو

ًَؿ  ی،هبًٌذ هٌبثـ هبّ یهزتجظ ثب فَاهل هختلف یشحجن آى ً

 آى است. یوتٍ ل یهبّ

 :یتظزف 

o  پبیِ ؽزفیت پالى ضوب ثبیذ ثز اسبس ؽزفیت رٍساًِ فزآٍری

 ضوب ثبضذ. ضوب ثبیذ ثِ سَاالت سیز در ایي خػَظ پبسخ دّیذ.

o  خَاّیذ خزیذ ٍ فزآٍری خَاّیذ وزد چِ همذار هبّی ضوب

 عَر هتَسظ رٍساًِ ٍ در سهبى پیه ؟ِ ث

o وٌٌذ؟ آالت ٍ لَاسم فزآٍری اضغبل هی چِ فضبئی را هبضیي 

o  آیب ضوب تَجِ داریذ ثِ ایٌىِ ثب ؽزفیت ون ضزٍؿ وٌیذ ٍ در

 آیٌذُ ؽزفیت خَد را افشایص دّیذ؟

o  وِ  یثزای ؽزفیتآیب ضوب لبدر خَاّیذ ثَد وِ هبّی وبفی

 عزاحی وزدیذ خزیذاری وٌیذ؟

 :محل احذاث پالن 

o  هحل احذاث پالى فزآٍری خیلی هْن است. پالى ضوب ثبیذ در

یه هىبى هٌبست اس ًؾز اهىبى تْیِ هبّی اس غیبد ٍ یب اًتمبل 

سزیـ هبّی ثِ وبرخبًِ ٍجَد داضتِ ثبضذ. هىبى هٌبست 

 ـی ثبضذ. ضوب ثبیذ راجتخلیِ هبّهحل تَاًذ وٌبر سبحل ٍ  هی

 ضذُ فزآٍریهحػَل تَاًذ ثِ ایٌىِ ٍضقیت آة ٍ َّا چگًَِ هی

هحل یب اگز  ضوب را تحت تبثیز لزار دّذ اس لجیل ثبد ٍ عَفبى ٍ

تَاًذ وبر ضوب را تحت  وٌبر رٍدخبًِ است چگًَِ رٍدخبًِ هیآى 

 .، آگبُ ثبضیذتبثیز لزار دّذ

o وِ اهىبى حول ٍ ًمل  ی لزار گیزدیپالى ضوب ثبیذ در جب

 هٌبست هحػَل ٍجَد داضتِ ثبضذ.

o ِاًذاسُ وبفی همبٍم ٍ  پالى ثبیذ رٍی سهیٌی احذاث ضَد وِ ث

 سبسی است هٌبست ثزای سبختوبى

o عَر ولی ثزای احذاث پالى ثبیذ ثِ سَاالت سیز پبسخ داد:ِ ث 

o  ّوچٌیي  ٍآیب هحل هٌبست ثزای اًتمبل هبّی ثزای فزآٍری

 ثبضذ؟ اًتمبل هحػَل هی

o سبسی است؟ آیب ضزایظ خبن سهیي هٌبست سبختوبى 

o ،آة ٍ فبضالة دارد؟ آیب اهىبى  آیب سهیي هَرد ًؾز دارای ثزق

 تخلیِ فبضالة ٍجَد دارد؟

o ثیٌی ضذُ ٍ یب اهىبى  آیب فضبی وبفی ثزای فولیبت پیص

 تَسقِ ثزای آیٌذُ ٍجَد دارد؟

o حذاث هزوش اد ًؾز داری ضَاثظ لبًًَی ثزای آیب سهیي هَر

 فزآٍری ّست یب خیز؟

o طزاحي ساختمان 

o  فبوتَرّبی سیبدی ٍجَد دارد وِ ضوب ثزای عزاحی سبختوبى

 فزآٍری ًیبس داریذ ثِ آًْب تَجِ وٌیذ.

o  اٍل، هغوئي ضَیذ وِ سبختوبى ضوب دارای توبهی

 ثبضذ. یّبی لبًًَی ٍ ؽَاثظ ٍ همزرات هزثَعِ ه ٍیژگی

o وِ ضوب هَرد ًیبستبى است ییدٍم، سبختوبى را در ّوِ فضبّب 

 احذاث وٌیذ

o ّبی سیز ثبضذ: ایي فضبّب هوىي است ثخص 

o ًطذُ(  هحل تخلیِ ٍ ًگْذاری هبّی خبم )فزآٍری 

o  هحل اًجوبد(Blast freezingیب سزد ٍ )  وزدى هبّی 

o ِثٌذی ثست 

o )ًِاًجبر سزد )سزخب 

o ًگْذاری هحػَالت غیز هٌجوذ هحل 

o ویفی ارسیبثی هحل 

o َاتبق ٍ لَاسم غذاخَری یی،تَالت، رختطَ ،ییدستط 

o آة گزم، آة ٍلزم، ثزق( یی،اهىبًبت )گزهب 

o )ادارُ )اهَر اداری 

o وِ خبرج اس هٌغمِ ثبضٌذ( خَاثگبُ ثزای وبروٌبى )در غَرتی 

o سبختوبى پبسخ  ضوب ثبیذ ثِ سَالت سیز در هَلـ عزاحی

 دّیذ:

o  چِ ًَفی اس سبختوبى ًیبس داریذ؟ثِ ضوب 

o در چِ هىبًی اًجبم خَاّذ ضذ؟ ٍ چِ ًَؿ فقبلیتی 
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o وٌذ؟ چگًَِ هبّی داخل پالى حزوت هی 

o چِ وسی ٍ چِ ٍلت آًزا خَاّذ سبخت؟ 

o تخلیِ ضبیقبت 

o دلت راجـ ثِ ضبیقبت هبّی ِ یي خیلی هْن است وِ ضوب ثا

را  ریشی وٌیذ. ضوب هوىي است وِ ثخَاّیذ ضبیقبت ثزًبهِخَد 

ثِ هحیظ سیست  وِ ییّب فبضالة را ثِ هىبى تػفیِ وٌیذ ٍ

ثَدى ثزای   رسبًذ رّب وٌیذ ٍ یب در غَرت هٌبست آسیت ًوی

اس آلَدگی ثِ رٍدخبًِ  ثَدى آثیبری گیبّبى ٍ در غَرت فبری

 رّب ضَد. 

o بج داریذ ثِ سَاالت سیز ّب ضوب احتی ثزای تبهیي سیزسبخت

 پبسخ دّیذ.

o 1- ذ ٍ یوٌ را تبهیي هی چِ همذار ثزق ًیبس داریذ؟ چگًَِ آى

 ّشیٌِ آى چمذر است؟

o 2- را تبهیي خَاّیذ وزد  چِ همذار آة ًیبس داریذ؟ چگًَِ آى

 ّشیٌِ آى چمذر است؟ ٍ

o 3- ّشیٌِ  ُچِ همذار ضبیقبت داریذ ٍ چگًَِ هذیزیت ضذ ٍ

 آى چمذر است؟

 ًیبس داریذ  ...(َ آالت : چِ ًَؿ اثشارآالتی )هبضیيامكاوات ي ابشار

o ِاحتیبج داریذ وِ  ،وٌیذ ایٌىِ پالى را عزاحی هی ّوشهبى ث

 ریشی وٌیذ. ثزای تجْیشات ًیش ثزًبهِ

o  عزاحی وٌیذ تب تجْیشات هتٌبست ثب ًیبس ای  ثِ گًَِضوب ثبیذ

ذ. ایٌىِ چِ چیشی هٌبست است ثِ فبوتَرّبی ًگزدٍالقی تْیِ 

هتقذدی اس لجیل فضبی هَرد ًیبس، ثزق، تقذاد وبرگزاى، حجن 

 هبّی وِ ضوب فزآٍری خَاّیذ وزد ثستگی دارد. 

o خَاّیذ تْیِ وٌیذ ثبیذ ثِ  ثزای ّز یه اس تجْیشات وِ هی

 ّب پبسخ دّیذ: ایي پزسص

o ّشیٌِ آى چمذر است؟ 

o ثبیذ ًػت ضَد؟در وجبی وبرخب ًِ 

o  چمذر ثزق ًیبسدارد؟ 

o را تقویز ٍ ًگْذاری وزد؟ چگًَِ ثبیذ آى 

o تَاًیذ  را داضتِ ثبضیذ ٍ یب ثذٍى آى ًیش هی ضوب ثبیذ حتوب آى

 وبر وٌیذ؟

 چِ وسی وبر را هذیزیت خَاّذ وزد مذيز:

o  ثذٍى داضتي یه هذیز هٌبست پالى فزآٍری هَفك ًخَاّذ

 ثَد.

o دادى  ثبیذ وبروزدى ثب وبروٌبى را ثذاًذ ٍ لذرت آهَسش هذیز

 ثِ آًْب را داضتِ ثبضذ.

o ُاًذاسی آًْب را ٍلت  هذیز ثبیذ ًحَُ ًگْذاری لَاسم ٍ را

اًذاسی  یب افزادی را پیذا وٌذ تب آًْب را راُ ضذى ثذاًذ ٍ خزاة

 ذ.ٌوٌ

o  ٍ پَل خزج وٌذ ٍ چِ  چِ سهبًیهذیز ثبیذ ثذاًذ چِ همذار

 گزدد ٍ ثبیذ راُ ون پزداختي را ثیبثذ. مذار پَل ثزهیه

o ِوٌٌذگبى لَاسم ٍ هبّی .... را ثزای فزآٍری  هذیز ثبیذ تْی

 ثطٌبسذ.

 كارگز

 تَاًیذ وبرگزاى هَرد ًیبس را فزاّن وٌیذ وجب هی

o در  وبرگزاى ثبیذ ثِ هحض رسیذى هبّی تب پبیبى فزآٍری

 حضَر داضتِ ثبضٌذ. هحل

o ى هزوش فزآٍری ثبیذ افزادی ثب دلت ثبضٌذ تب هحػَل وبرگزا

 لیوت هٌبست فزٍختِ ضَد. ثب ٍ خَة ٍ ثب ویفیت تَلیذ 

o  وبرگزاى ثبیذ آهَسش دادُ ضًَذ تب سهبى ٍ پَل را اس دست

 ًذّیذ.

o تَاى وبرگز هحلی تبهیي وزد ثبیذ اس خبرج  در ضزایغی وِ ًوی

 ًؾز لزار گیزد. ّب هذ اس هحل وبرگز تبهیي ضَد ٍ ّشیٌِ

 تَاًیذ وبر وٌیذ  چٌذ فػل )چِ هذت( ضوب هیفصل: 

 وظز را اوجام دهیذ مًرد یتآوالیش مالي فعال -5

 یاس ًمبط حسبس ٍ ثحزاً یوبرخبًِ فزآٍر یه یهبل آًبلیش

 یدرست هبل یلٍ تحل یِاست. تجش یذوٌٌذگبىتجبرت تَل

 یيضوب را تضو یتٍ هَفم تز یضوبرا ٍالق ّبی یٌِّش تَاًذ یه

لزار  یرا هَرد ثزرس یزفَاهل س یهبل یلٍ تحل یِوٌذ. در تجش

 .یذدّ

: چِ وسی سزهبیِ اغلی را ثزای احذاث یگذار اغل سزهبیِ -1

 آٍرد یوبرخبًِ ه

 ثزگزداًیذ یگیزیذ ٍ ثبیذ چِ هجلغ ٍام: چِ هجلغی ٍام هی -2

 : چِ هجلغی ّشیٌِ خَاّیذ وزدیاًذاس ّشیٌِ احذاث ٍ راُ -3

هحل فزٍش هحػَل  اس هجلغ فزٍش هحػَل: چِ همذار پَل -4

 دریبفت خَاّیذ وزد

 وٌذ یب سیبى هی ضوب چِ همذار سَد ٍ یتسَد ٍسیبى: فقبل -5

سزهبیِ در گزدش: آیب ٍلتی پَل ًیبس داضتِ ثبضیذ در اختیبر  -6

 یب خیز؟ یذدار
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 یانسود وز یلتحل و تجسیه

درثبرُ درآهذ ٍ  یستوبتیهفىزوزدى س یثِ هقٌ یبىسَد س آًبلیش

ثِ ضوب ًطبى  یلتحل ٍ یِتجش یياست. ا یپالى فزآٍر یٌِّش

 خَاّذ ثَد. دُ یبىس یبوِ پالى هَرد ًؾز سَددُ  دّذ یه

 بازار یعتوز یستماز س آگاهی

 یستناس س یذثب ،یذپالى هَفك داضتِ ثبض یه خَاّیذ یه اگز

 یٌذدر فزآ وِ یوسبً یًمص توبه یذ. ضوب ثبیذآگبُ ثبض یـتَس

فزٍش را هَرد تَجِ  تب خزدُ فزٍش یهبّ یبد،غ یلّستٌذ اس لج

. ضوب السم است یبثیذآًبى را در ّبی یبسهٌذیٍ ً یذلزار دّ

 یذثذاً یذثب ٍ یذّست یستنس یيا یوجب روِ د یذدلت فىز وٌِ ث

 .یذهحػَل ثفزٍض یذثب یذارثِ وذام خز

هوىي  وٌیذ یه یذوِ ضوب تَل یثِ ًَؿ ٍحجن هحػَل ثبتَجِ

 یذوٌٌذگبى،تَل یگزهحػَل خَد را ثِ د یذاست احسبس وٌ

 یب فزٍش ثِ خزدُ یوبهستم یب ٍ یذثفزٍض وٌٌذگبى یـتَس تجبر،

 .ثذّیذ  سَپزهبروت ٍ  رستَراى

ّب  ٍاسغِ یبهوىي است هحػَل خَدتبى را ثِ دالل  ضوب

 یسیَىفٌَاى ووِ ث یهجلغ یذغَرت ثب یيا وِ در یذثفزٍض

 .یذٌپزداخت و

 یدمحصول تول یتبازار از وضع یداکردنپ آگاهی

 خودتان

وِ  یثبسار در راثغِ ثب هحػَالت یتتب حذ اهىبى اس ٍضق یذثب ضوب

 تَاًذ یرا وِ ه یفَاهل یذ. ضوب ثبیذوزد هغلـ ضَ یذخَاّ یذتَل

وِ  یوتی. لیذداضتِ ثبضذ ثطٌبس یزفزٍش ضوب تبث یوتل یرٍ

سبل ثِ سبل  هبّبًِ ٍ رٍساًِ، وٌیذ یه یبفتضوب اس هحػَالت در

 .ضَد یه ییزدستخَش تغ

ثبسار هحػَل گفتگَ  یظوٌٌذگبى راجـ ثِ ضزا ثب هػزف یذثب ضوب

اس عزق ٍ یب ضذُ ثبسار  چبح یّب ب السم است گشارشضوٌ. یذوٌ

 . یذرا هغبلقِ وٌ یٌتزًتهبًٌذ ا یگزد

است اهب ضوب  یفزٍش هحػَل وبر هطىل یوتل ییيتق الجتِ

 .وِ ثبثت ًخَاّذ هبًذ یذهغوئي ثبض تَاًیذ یه

 یذوٌ ییيوٌذ را تق یذپالى ضوب تَل یذوِ ثب هحػَالتی

را راجـ ثِ هحػَالت هختلف در ثبسار  تبى یآگبّ وِ ّوبًغَری

چمذر  یذتَل یٌِوِ ّش یذًشحذس ث یذثب یمبدل ،وٌیذ یوبهل ه

در  یبدیوِ هَضَفبت س یذخبعز داضتِ ثبضِ خَاّذ ثَد. ث

هحػَل ضوب در ثبسار ٍجَد خَاّذ داضت اس  یذخز یلپتبًس

  گیچگًَ َل،هحػ یِ، سهبى تْیذآى، حجن تَل یفیتو یللج

ًَؿ  یهاس  یصتب ث یذتالش وٌ. ثْجَد آى ّبی رٍشٍ  یذتَل

 خزیذ یضوب ه وِ ّبیی ی. ّوِ هبّیذهحػَل در ثبسار داضتِ ثبض

 یبجاحت یرٍضضوب ثِ  پس ًخَاّذ وزد یذتَل 1هحػَل درجِ 

 یٌىِا ذٍىث یذثفزٍض یشرا ً تز یيپبئ یفیتوِ هحػَل ثب و یذدار

 .ثزسذ یتضوب آس یثبال یفیتثِ هحػَل ثب و

  یابیپالن بازار یکی طراح

 تًصیف باسار

وٌٌذگبى فوذُ  اس هػزف فْزست تَغیف ضبهل تْیِ یه ایي

حجن  ٍ ّب هبیلٌذ خزیذاری وٌٌذ ضوب، هحػَالتی وِ آى

 وذامّب خَاّذ ثَد ٍ ّوچٌیي ثبیذ هطخع وٌیذ  درخَاست آى

ّذف ضوب خَاّذ ثَد )ثبسار هحلی، سبیز  ییهٌغمِ جغزافیب

 دّیذ هٌبعك، سبیزوطَرّب( ٍ چِ ًَؿ خزیذاری را ّذف لزار هی

 ؟...( ٍ ّب رستَراى یی،ّبی غذاّبی دریب وٌٌذُ، فزٍضگبُ )تَسیـ

 تمايل باسار بزاي خزيذ محصًل شما

چِ لیوتی را ثزای هحػَل تَلیذی ضوب  وٌٌذُ هػزف -1

 خَاّذ پزداخت؟

ّبی گذضتِ چمذر ثَدُ  لیوت ایي هحػَل در ثبسار در سبل  -2

 است؟

وٌٌذُ ًْبئی ایي هحػَل خَاٌّذ  وذام دستِ اس هزدم هػزف -3

 ثَد؟

 آیب ثبسار ایي هحػَل در حبل رضذ، وبّص ٍ یب ثبثت است؟ -4

 بزرسي رقباي تجاري

 رلیت تجبری خَدتبى را ثطٌبسیذ ضوب ثبیذ افزاد

 ًمبط لَت ٍ ضقف خَدتبى را در همبیسِ ثب آًْب را ثزرسی وٌیذ

 جبی رلجب اس ضوب هحػَل ثخزًذ. ِ فىز وٌیذ چزا ثبیذ خزیذاراى ث

 استزاتژي باساريابي ي بًدجه

  چگًَِ ضوب هطتزی هحػَلتبى را حفؼ وٌیذ؟

بر چمذر ثزای ضوب ّشیٌِ دارد )هثل ضزوت در ایي و

  ...(؟ٍ  ّب، تجلیغبت ًوبیطگبُ

ضوب در راثغِ ثب ًحَُ پزداخت پَل تَسظ خزیذاراى  ثزخَرد

 چگًَِ خَاّذ ثَد؟ 

چگًَِ ضوب خَد را در همبثل هطتزیبًی وِ پَل را دیز پزداخت 

 وٌیذ. وٌٌذ حفؼ هی هی
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 ریسی برای فروش محصول  برنامه

ای وِ ثبثت  ّشیٌِ فزٍش هحػَل ضوب چمذر است؟ )ّشیٌِ

 است( ثِ چِ هیشاىفزٍش در ٍاحذ هحػَل 

فزٍضگبُ خَدتبى  درهوىي است احسبس وٌیذ هحػَل را  ضوب

یب ًیبس ثِ یه ّوىبر ثب تجزثِ ثبساریبثی داضتِ ثبضیذ.  ثفزٍضیذ ٍ

تَاًذ  غَرت ثبیذ ایي فزد ثذاًذ وجب ٍ چِ ٍلت هی یيدر ا

 وٌٌذُ را هاللبت وٌذ. هػزف

هوىي است احسبس وٌیذ ثزای فزٍش هحػَلتبى ًیبس ثِ  ضوب

ٍ ثبیذ  یزًذگ ٍاسغِ داریذ در ایي غَرت اس ضوب وویسیَى هی

ّب لحبػ وٌیذ. ثسیبری اس  در ّشیٌِآیي هَضَؿ را ضوب 

ی هبًٌذ اجبرُ فزٍضگبُ یّب یٌِّبی وَچه ثزای ایٌىِ ّش ضزوت

 آٍرًذ. ٍ وبرهٌذ را وبّص دٌّذ ثِ ایي رٍش رٍ هی

رٍد ٍ  فزٍش ًویِ خَد ثِ ضوب ثبیذ ثذاًیذ وِ هحػَل ضوب خَد ث

هحػَل ٍجَد دارد لذا  یثزای خزیذاراى ّویطِ اهىبى جبیگشیٌ

 ثبیذ سخت وبر وٌیذ

 اوتخاب فزدي كه محصًل شما را بفزيشذ

ای ًیست. فزٍش  فٌَاى فزٍضٌذُ وبر سبدُِ ت ثفزد هٌبس اًتخبة

فزٍضٌذُ ثب  ییتب حذ سیبدی ثِ آضٌب ییهَفك هحػَالت دریب

هحػَل ٍ ًحَُ ثزخَرد اٍ ثب هطتزی دارد. خزیذاراى اغلت اس 

.وٌٌذ خزیذ هی ،وٌذ ثزلزار هیارتجبط وِ خَة ثب هطتزی  وسی  
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