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مقدمه

ثزخی اس فَاهل وِ در اختیبر ضوب ًیست ٍلی ضوب ثِفٌَاى

تَلیذ ٍ هَفك ٍ التػبدی فزآٍردُّبی ضیالتیً ،یبسهٌذ ثزرسی

تَلیذوٌٌذُ ثبیذ آًْب را ثِخَثی ضٌبسبئی وٌیذ ایي فَاهل

ّوِ جبًجِ هَضَفبت هختلف اس سهبى ثزداضت هبّی تب تحَیل

فجبرتٌذ اس:

ثِ هػزفوٌٌذُ است .در تَلیذ فزآٍردُّبی ضیالتی فَاهل

يضعیت باسار:

هختلفی اسلجیل ًحَُ غیذ ،حولًٍملً ،گْذاری ،فزآٍری ،فزضِ

 oیبفتي ثبسار هٌبست

دخیل ّستٌذ وِ ضٌبخت وبفی ّزیه اس آًْب هیتَاًذ هَفمیت

 oاعویٌبى اس ٍجَد هػزفوٌٌذُ

را تضویي ٍ ثبلقىس غفلت اس ّزوذام اس آًْب هیتَاًذ خسبرات

 oاعالؿ اس ًیبس هػزفوٌٌذگبى

ججزاىًبپذیزی را ثزای غبحجبى غٌبیـ ثِ ثبر آٍرد .در همبلِ

 oتبهیي ًیبسهٌذیّبی هػزفوٌٌذگبى در سهبى هٌبست

حبضز ًىبت هْوی اس هسبئلی وِ در دٍ ثخص فزآٍری ٍ فزضِ

 oتبهیي ًیبسهٌذیّب ثب ویفیت هٌبست

هحػَل تب ثبسار وِ ثبیذ هَرد تَجِ غبحجبى غٌبیـ ٍ

 oتبهیي ًیبسهٌذیّب ثب لیوت هٌبست

تَلیذوٌٌذگبى هحػَالت ضیالتی لزار گیزد پزداختِ خَاّذ ضذ

مىابع ماهيً :حَُ تبهیي هبّی هَرد ًیبس را ثزرسی وٌیذ.

ٍ تالش ضذُ است تب هزاحل هختلف ثزای تبسیسیه وبرخبًِ

ثزرسی وٌیذ چِ همذار هبّی در هحلی وِ ضوب هیخَاّیذ

فزآٍری ٍ ًیبسهٌذیّبی ثبسار هحػَل تَلیذضذُ ثِ سثبى سبدُ

وبرخبًِ را احذاث وٌیذ ٍجَد دارد

ثیبى ضَد.

 oحجن هٌبست هبّی
 oلیوت هٌبست

مراحل برنامهریسی احداث کارخانه فرآوری آبسیان

 oاًذاسُ دلخَاُ

 -1مشخصكزدن هذف

 oویفیت هٌبست

لجل اس ضزٍؿ ّز الذاهی ثبیذ ّذف اس احذاث وبرخبًِ فزآٍری

 oفزٍش

هطخع ضَد .در ّذفگذاری ثبیذ ثِ همذار سَدی وِ لبثل

فزآٍریوٌٌذگبى ثب ثبال ثزدى) لیوت هبّی

اًتؾبر است تَجِ ضَد.

هبّی

تَسظ

هبّیفزٍضبى

(رلبثت

ثیي

حمليوقل :ثزرسی وٌیذ چِ ًَؿ ٍسیلِ حولًٍملی در

 -2بزرسيكزدن درست چالشها

هٌغمِ ٍجَد دارد.

چبلصّب ٍ هطىالت پیص رٍی تَلیذ ثبیذ ضٌبختِ ٍ راُ همبثلِ ٍ

ٍسیلِ حولًٍمل هٌبست ثب ًَؿ فزآٍردُ ارتجبط دارد ثزای هثبل

ًحَُ ثزخَرد ثب آًْب ثبیذ هَرد ثزرسی لزار گیزد

هحػَالت تبسُ ثبیذ در سهبى وَتبُ در ضزایظ سزهب هٌتمل ضًَذ

 - 3بزرسي عًامل تاثیزگذار كه در كىتزل شما ویست

اهب هحػَالت هٌجوذ را هیتَاى در ضزایظ اًجوبد در سهبى
عَالًیتز ًیش هٌتمل وزد .ثِعَر ولی ثزای حولًٍمل ثبیذ ثِ
هَارد سیز تَجِ ضَد.
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 oفبغلِ ٍ هذت سهبى حولًٍمل

هٌبست هحػَل ٍجَد داضتِ ثبضذ.

ّ oشیٌِ حولًٍمل

 oپالى ثبیذ رٍی سهیٌی احذاث ضَد وِ ثِاًذاسُ وبفی همبٍم ٍ

ٍ oضقیت آةٍَّا

هٌبست ثزای سبختوبىسبسی است

سمیه :ثزرسی وٌیذ چِ ًَؿ سهیٌی ثزای احذاث وبرخبًِ
ٍجَد دارد.
امكاوات :ثزرسی وٌیذ آیب اهىبًبت السم اس لجیل آة ،ثزق،

 oثِعَر ولی ثزای احذاث پالى ثبیذ ثِ سَاالت سیز پبسخ داد:
 oآیب هحل هٌبست ثزای اًتمبل هبّی ثزای فزآٍری ٍ ّوچٌیي
اًتمبل هحػَل هیثبضذ؟

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

 oآیب ضزایظ خبن سهیي هٌبست سبختوبىسبسی است؟

 -4بزرسي عًامل تاثیزگذار كه در اختیار مي باشىذ

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

فَاهلی وِ در اختیبر ضوب ّستٌذ فجبرتٌذ اس:

تخلیِ فبضالة ٍجَد دارد؟

محصًل :چِ ًَؿ هحػَلی هیخَاّیذ تَلیذ وٌیذ

 oآیب فضبی وبفی ثزای فولیبت پیصثیٌی ضذُ ٍ یب اهىبى

ساختمان :چِ ًَؿ سبختوبًی ثبیذ احذاث وٌیذ

تَسقِ ثزای آیٌذُ ٍجَد دارد؟

سبختوبى ٍ ٍسبیلی وِ ضوب ًیبس داریذ ثستگی دارد ثِ ًَؿ

 oآیب سهیي هَرد ًؾز داری ضَاثظ لبًًَی ثزای احذاث هزوش

هحػَل ٍ حجوی وِ لزار است تَلیذ وٌیذًَ .ؿ هحػَل ٍ

فزآٍری ّست یب خیز؟

حجن آى ًیش هزتجظ ثب فَاهل هختلفی هبًٌذ هٌبثـ هبّیًَ ،ؿ

 oطزاحي ساختمان

هبّی ٍ لیوت آى است.

 oفبوتَرّبی سیبدی ٍجَد دارد وِ ضوب ثزای عزاحی سبختوبى

ظزفیت:

فزآٍری ًیبس داریذ ثِ آًْب تَجِ وٌیذ.

 oپبیِ ؽزفیت پالى ضوب ثبیذ ثز اسبس ؽزفیت رٍساًِ فزآٍری

 oاٍل ،هغوئي ضَیذ وِ سبختوبى ضوب دارای توبهی

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

ٍیژگیّبی لبًًَی ٍ ؽَاثظ ٍ همزرات هزثَعِ هیثبضذ.

 oچِ همذار هبّی ضوب خَاّیذ خزیذ ٍ فزآٍری خَاّیذ وزد

 oدٍم ،سبختوبى را در ّوِ فضبّبییوِ ضوب هَرد ًیبستبى است

ثِعَر هتَسظ رٍساًِ ٍ در سهبى پیه ؟

احذاث وٌیذ

 oچِ فضبئی را هبضیيآالت ٍ لَاسم فزآٍری اضغبل هیوٌٌذ؟

 oایي فضبّب هوىي است ثخصّبی سیز ثبضذ:

 oآیب ضوب تَجِ داریذ ثِ ایٌىِ ثب ؽزفیت ون ضزٍؿ وٌیذ ٍ در

 oهحل تخلیِ ٍ ًگْذاری هبّی خبم (فزآٍری ًطذُ)

آیٌذُ ؽزفیت خَد را افشایص دّیذ؟

 oهحل اًجوبد ( ٍ )Blast freezingیب سزد وزدى هبّی

 oآیب ضوب لبدر خَاّیذ ثَد وِ هبّی وبفی ثزای ؽزفیتی وِ

 oثستِثٌذی

عزاحی وزدیذ خزیذاری وٌیذ؟

 oاًجبر سزد (سزخبًِ)

محل احذاث پالن:

 oهحل ًگْذاری هحػَالت غیز هٌجوذ

 oهحل احذاث پالى فزآٍری خیلی هْن است .پالى ضوب ثبیذ در

 oهحل ارسیبثی ویفی

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

 oدستطَیی ،تَالت ،رختطَیی ،اتبق ٍ لَاسم غذاخَری

سزیـ هبّی ثِ وبرخبًِ ٍجَد داضتِ ثبضذ .هىبى هٌبست

 oاهىبًبت (گزهبیی ،آة گزم ،آة ٍلزم ،ثزق)

هیتَاًذ وٌبر سبحل ٍ هحل تخلیِ هبّی ثبضذ .ضوب ثبیذ راجـ

 oادارُ (اهَر اداری)

ثِ ایٌىِ ٍضقیت آة ٍ َّا چگًَِ هیتَاًذهحػَل فزآٍری ضذُ

 oخَاثگبُ ثزای وبروٌبى (در غَرتیوِ خبرج اس هٌغمِ ثبضٌذ)

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

 oضوب ثبیذ ثِ سَالت سیز در هَلـ عزاحی سبختوبى پبسخ

آى وٌبر رٍدخبًِ است چگًَِ رٍدخبًِ هیتَاًذ وبر ضوب را تحت

دّیذ:

تبثیز لزار دّذ ،آگبُ ثبضیذ.

 oضوب ثِ چِ ًَفی اس سبختوبى ًیبس داریذ؟
 oچِ ًَؿ فقبلیتی ٍ در چِ هىبًی اًجبم خَاّذ ضذ؟
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 oتبهیي ٍسیلِ ًملیِ ثب تَجِ ثِ ًَؿ فزآٍردُ

 oپالى ضوب ثبیذ در جبیی لزار گیزد وِ اهىبى حول ٍ ًمل
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 oچِ وسی ٍ چِ ٍلت آًزا خَاّذ سبخت؟

ثِ آًْب را داضتِ ثبضذ.

 oتخلیِ ضبیقبت

 oهذیز ثبیذ ًحَُ ًگْذاری لَاسم ٍ راُاًذاسی آًْب را ٍلت

 oایي خیلی هْن است وِ ضوب ثِدلت راجـ ثِ ضبیقبت هبّی

خزاةضذى ثذاًذ ٍ یب افزادی را پیذا وٌذ تب آًْب را راُاًذاسی

خَد ثزًبهِریشی وٌیذ .ضوب هوىي است وِ ثخَاّیذ ضبیقبت را

وٌٌذ.

تػفیِ وٌیذ ٍ فبضالة را ثِ هىبىّبییوِ ثِ هحیظ سیست

 oهذیز ثبیذ ثذاًذ چِ همذار ٍ چِ سهبًی پَل خزج وٌذ ٍ چِ

آسیت ًویرسبًذ رّب وٌیذ ٍ یب در غَرت هٌبست ثَدى ثزای

همذار پَل ثزهیگزدد ٍ ثبیذ راُ ون پزداختي را ثیبثذ.

آثیبری گیبّبى ٍ در غَرت فبری ثَدى اس آلَدگی ثِ رٍدخبًِ

 oهذیز ثبیذ تْیِوٌٌذگبى لَاسم ٍ هبّی  ....را ثزای فزآٍری

رّب ضَد.

ثطٌبسذ.

 oثزای تبهیي سیزسبختّب ضوب احتیبج داریذ ثِ سَاالت سیز

كارگز

پبسخ دّیذ.

وجب هیتَاًیذ وبرگزاى هَرد ًیبس را فزاّن وٌیذ

 -1 oچِ همذار ثزق ًیبس داریذ؟ چگًَِ آىرا تبهیي هیوٌیذ ٍ

 oوبرگزاى ثبیذ ثِ هحض رسیذى هبّی تب پبیبى فزآٍری در

ّشیٌِ آى چمذر است؟

هحل حضَر داضتِ ثبضٌذ.

 -2 oچِ همذار آة ًیبس داریذ؟ چگًَِ آىرا تبهیي خَاّیذ وزد

 oوبرگزاى هزوش فزآٍری ثبیذ افزادی ثب دلت ثبضٌذ تب هحػَل

ٍ ّشیٌِ آى چمذر است؟

خَة ٍ ثب ویفیت تَلیذ ٍ ثب لیوت هٌبست فزٍختِ ضَد.

 -3 oچِ همذار ضبیقبت داریذ ٍ چگًَِ هذیزیت ضذُ ٍ ّشیٌِ

 oوبرگزاى ثبیذ آهَسش دادُ ضًَذ تب سهبى ٍ پَل را اس دست

آى چمذر است؟

ًذّیذ.

امكاوات ي ابشار :چِ ًَؿ اثشارآالتی (هبضیيآالتَ ً )...یبس داریذ
ّ oوشهبى ثِایٌىِ پالى را عزاحی هیوٌیذ ،احتیبج داریذ وِ
ثزای تجْیشات ًیش ثزًبهِریشی وٌیذ.

 oدر ضزایغی وِ ًویتَاى وبرگز هحلی تبهیي وزد ثبیذ اس خبرج
اس هحل وبرگز تبهیي ضَد ٍ ّشیٌِّب هذ ًؾز لزار گیزد.
فصل :چٌذ فػل (چِ هذت) ضوب هیتَاًیذ وبر وٌیذ

 oضوب ثبیذ ثِ گًَِای عزاحی وٌیذ تب تجْیشات هتٌبست ثب ًیبس

 -5آوالیش مالي فعالیت مًرد وظز را اوجام دهیذ

ٍالقی تْیِ گزدًذ .ایٌىِ چِ چیشی هٌبست است ثِ فبوتَرّبی

آًبلیش هبلی یه وبرخبًِ فزآٍری اس ًمبط حسبس ٍ ثحزاًی

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

تجبرت تَلیذوٌٌذگبى است .تجشیِ ٍ تحلیل درست هبلی

هبّی وِ ضوب فزآٍری خَاّیذ وزد ثستگی دارد.

هیتَاًذ ّشیٌِّبی ضوبرا ٍالقیتز ٍ هَفمیت ضوب را تضویي

 oثزای ّز یه اس تجْیشات وِ هیخَاّیذ تْیِ وٌیذ ثبیذ ثِ

وٌذ .در تجشیِ ٍ تحلیل هبلی فَاهل سیز را هَرد ثزرسی لزار

ایي پزسصّب پبسخ دّیذ:

دّیذ.

ّ oشیٌِ آى چمذر است؟

 -1سزهبیِگذار اغلی :چِ وسی سزهبیِ اغلی را ثزای احذاث

 oدر وجبی وبرخبًِ ثبیذ ًػت ضَد؟

وبرخبًِ هیآٍرد

 oچمذر ثزق ًیبسدارد؟

ٍ -2ام :چِ هجلغی ٍام هیگیزیذ ٍ ثبیذ چِ هجلغی ثزگزداًیذ

 oچگًَِ ثبیذ آىرا تقویز ٍ ًگْذاری وزد؟

ّ -3شیٌِ احذاث ٍ راُاًذاسی :چِ هجلغی ّشیٌِ خَاّیذ وزد

 oضوب ثبیذ حتوب آىرا داضتِ ثبضیذ ٍ یب ثذٍى آى ًیش هیتَاًیذ

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

وبر وٌیذ؟

دریبفت خَاّیذ وزد

مذيز :چِ وسی وبر را هذیزیت خَاّذ وزد

 -5سَد ٍسیبى :فقبلیت ضوب چِ همذار سَد ٍ یب سیبى هیوٌذ

 oثذٍى داضتي یه هذیز هٌبست پالى فزآٍری هَفك ًخَاّذ

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

ثَد.

داریذ یب خیز؟

15

Downloaded from ornamentalaquatics.ir at 20:32 +0330 on Friday October 18th 2019

 oچگًَِ هبّی داخل پالى حزوت هیوٌذ؟

 oهذیز ثبیذ وبروزدى ثب وبروٌبى را ثذاًذ ٍ لذرت آهَسشدادى

مرادی ،.اصول برنامه ریسی تولید و عرضه فرآورده های شیالتی

آًبلیش سَد سیبى ثِ هقٌی فىزوزدى سیستوبتیه درثبرُ درآهذ ٍ

تَلیذ ٍ رٍشّبی ثْجَد آى .تالش وٌیذ تب ثیص اس یه ًَؿ

ّشیٌِ پالى فزآٍری است .ایي تجشیِ ٍ تحلیل ثِ ضوب ًطبى

هحػَل در ثبسار داضتِ ثبضیذّ .وِ هبّیّبییوِ ضوب هیخزیذ

هیدّذ وِ پالى هَرد ًؾز سَددُ یب سیبىدُ خَاّذ ثَد.

هحػَل درجِ  1تَلیذ ًخَاّذ وزد پس ضوب ثِ رٍضی احتیبج

آگاهی از سیستم توزیع بازار

داریذ وِ هحػَل ثب ویفیت پبئیيتز را ًیش ثفزٍضیذ ثذٍى ایٌىِ

اگز هیخَاّیذ یه پالى هَفك داضتِ ثبضیذ ،ثبیذ اس سیستن

ثِ هحػَل ثب ویفیت ثبالی ضوب آسیت ثزسذ.

تَسیـ آگبُ ثبضیذ .ضوب ثبیذ ًمص توبهی وسبًیوِ در فزآیٌذ

طراحی یک پالن بازاریابی

ّستٌذ اس لجیل غیبد ،هبّیفزٍش تب خزدُفزٍش را هَرد تَجِ

تًصیف باسار

لزار دّیذ ٍ ًیبسهٌذیّبی آًبى را دریبثیذ .ضوب السم است

ایي تَغیف ضبهل تْیِ یه فْزست اس هػزفوٌٌذگبى فوذُ

ثِدلت فىز وٌیذ وِ در وجبی ایي سیستن ّستیذ ٍ ثبیذ ثذاًیذ

ضوب ،هحػَالتی وِ آىّب هبیلٌذ خزیذاری وٌٌذ ٍ حجن

ثِ وذام خزیذار ثبیذ هحػَل ثفزٍضیذ.

درخَاست آىّب خَاّذ ثَد ٍ ّوچٌیي ثبیذ هطخع وٌیذ وذام

ثبتَجِ ثِ ًَؿ ٍحجن هحػَلی وِ ضوب تَلیذ هیوٌیذ هوىي

هٌغمِ جغزافیبیی ّذف ضوب خَاّذ ثَد (ثبسار هحلی ،سبیز

است احسبس وٌیذ هحػَل خَد را ثِ دیگز تَلیذوٌٌذگبى،

هٌبعك ،سبیزوطَرّب) ٍ چِ ًَؿ خزیذاری را ّذف لزار هیدّیذ

تجبر ،تَسیـوٌٌذگبى ثفزٍضیذ ٍ یب هستمیوب ثِ خزدُفزٍش یب

(تَسیـوٌٌذُ ،فزٍضگبُّبی غذاّبی دریبیی ،رستَراىّب ٍ )...؟

رستَراى ٍ سَپزهبروت ثذّیذ.

تمايل باسار بزاي خزيذ محصًل شما

ضوب هوىي است هحػَل خَدتبى را ثِ دالل یب ٍاسغِّب

 -1هػزفوٌٌذُ چِ لیوتی را ثزای هحػَل تَلیذی ضوب

ثفزٍضیذ وِ در ایي غَرت ثبیذ هجلغی ثِفٌَاى وویسیَى

خَاّذ پزداخت؟

پزداخت وٌیذ.

 -2لیوت ایي هحػَل در ثبسار در سبلّبی گذضتِ چمذر ثَدُ

آگاهی پیداکردن بازار از وضعیت محصول تولید

است؟

خودتان

 -3وذام دستِ اس هزدم هػزفوٌٌذُ ًْبئی ایي هحػَل خَاٌّذ

ضوب ثبیذ تب حذ اهىبى اس ٍضقیت ثبسار در راثغِ ثب هحػَالتی وِ

ثَد؟

تَلیذ خَاّیذ وزد هغلـ ضَیذ .ضوب ثبیذ فَاهلی را وِ هیتَاًذ

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

رٍی لیوت فزٍش ضوب تبثیز داضتِ ثبضذ ثطٌبسیذ .لیوتی وِ

بزرسي رقباي تجاري

ضوب اس هحػَالت دریبفت هیوٌیذ رٍساًِ ،هبّبًِ ٍ سبل ثِ سبل

ضوب ثبیذ افزاد رلیت تجبری خَدتبى را ثطٌبسیذ

دستخَش تغییز هیضَد.

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

ضوب ثبیذ ثب هػزفوٌٌذگبى راجـ ثِ ضزایظ ثبسار هحػَل گفتگَ

فىز وٌیذ چزا ثبیذ خزیذاراى ثِجبی رلجب اس ضوب هحػَل ثخزًذ.

وٌیذ .ضوٌب السم است گشارشّبی چبحضذُ ثبسار ٍ یب اس عزق

استزاتژي باساريابي ي بًدجه

دیگز هبًٌذ ایٌتزًت را هغبلقِ وٌیذ.

چگًَِ ضوب هطتزی هحػَلتبى را حفؼ وٌیذ؟

الجتِ تقییي لیوت فزٍش هحػَل وبر هطىلی است اهب ضوب

ایي وبر چمذر ثزای ضوب ّشیٌِ دارد (هثل ضزوت در

هیتَاًیذ هغوئي ثبضیذ وِ ثبثت ًخَاّذ هبًذ.

ًوبیطگبُّب ،تجلیغبت ٍ )...؟

هحػَالتی وِ ثبیذ پالى ضوب تَلیذ وٌذ را تقییي وٌیذ

ثزخَرد ضوب در راثغِ ثب ًحَُ پزداخت پَل تَسظ خزیذاراى

ّوبًغَریوِ آگبّیتبى را راجـ ثِ هحػَالت هختلف در ثبسار

چگًَِ خَاّذ ثَد؟

وبهل هیوٌیذ ،دلیمب ثبیذ حذس ثشًیذ وِ ّشیٌِ تَلیذ چمذر

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

خَاّذ ثَد .ثِخبعز داضتِ ثبضیذ وِ هَضَفبت سیبدی در

هیوٌٌذ حفؼ هیوٌیذ.

پتبًسیل خزیذ هحػَل ضوب در ثبسار ٍجَد خَاّذ داضت اس
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تجسیه و تحلیل سود وزیان

لجیل ویفیت آى ،حجن تَلیذ ،سهبى تْیِ هحػَل ،چگًَگی

سال اول/شماره/2سال 3131

آبسیان زینتی

ّشیٌِ فزٍش هحػَل ضوب چمذر است؟ (ّشیٌِای وِ ثبثت

هَفك هحػَالت دریبیی تب حذ سیبدی ثِ آضٌبیی فزٍضٌذُ ثب

فزٍش در ٍاحذ هحػَل ثِ چِ هیشاى است)

هحػَل ٍ ًحَُ ثزخَرد اٍ ثب هطتزی دارد .خزیذاراى اغلت اس

ضوب هوىي است احسبس وٌیذ هحػَل را در فزٍضگبُ خَدتبى

وسیوِ خَة ثب هطتزی ارتجبط ثزلزار هیوٌذ ،خزیذ هیوٌٌذ.

ثفزٍضیذ ٍ یب ًیبس ثِ یه ّوىبر ثب تجزثِ ثبساریبثی داضتِ ثبضیذ.
در ایي غَرت ثبیذ ایي فزد ثذاًذ وجب ٍ چِ ٍلت هیتَاًذ
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