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 [Forwarded from Mohsen Hosseini] 

 کاهلی یا ًظثی اػٌایی فیثًْاچی تَ ُوتْى ازتواال دّطتاى.فیثًْاچی تْطط گزفتَ ػکل هِن ططْذ ّ دٌُذٍ اداهَ الگُْا تا فیثًْاچی هِن ًقاط تزاسی ُن

 تاسا گذػتَ تَ هقذار یک.کٌي رعایت تسلیلؼْى در رّ هِن تاسار ایي کَ هیزٍ یادػْى ُا تزیذر ّ هیؼَ اطتفادٍ کن دارٍ خیلی ُا تسلیل در کَ چیشی.داریي

 ُای الگْی تا فیثًْاچی ُوپْػاًی تسث هیکٌین دارین کَ تسثی یَ.داػتَ ططْذ ایي تَ ّاکٌؼِایی چَ هارکت کَ هیثیٌین تگزدین گذػتَ رّسُای ُویي هثال

 رّی کَ تزیذرُا اس خیلی.ُظتغ اعتثار تا ّ خْب رًّذ دٌُذٍ اداهَ الگْی یک کَ هیکٌین تسث هخفی ّاگزایی رّی فعالى ایٌدا کَ ُظتغ قْی رًّذ  اداهَ

 زال عیي در ّ تزدیکار خیلی ّ هفیذ راُِای اس یکی.ُظتٌذ هؼکل دچار تؼَ تکویل داخلغ ّاگزایی قزار کَ هْخی اتوام در هیکٌي کار ّاگزایی

 سهاًی پض هیکٌَ عول زظاص ّ خْب خیلی رًّذ اداهَ ّ قیوت تاسگؼت تزای 78.6 ّ 61.8 ّ 50 ططْذ در قیوت هعوْال. ُظتغ فیًْاچی طادُکؼیذى

 ّ هخفی ّاگزایی اتوام ؽتؼخی ُن تاس راخة تگن ُن دیگَ ًکتَ یک.تاػیي داػتَ تزًاهَ خیلی هِن ططر طَ ایي رّی کزدیي ػٌاطایی رّ هخفی ّاگزایی کَ

 ّاگزای دًثال پاییٌتز تاین تْ هیتًْیي دیذیي ّ هخفی ّاگزایی ّقتی ُویؼَ  کَ اطت ایي ّ ُظتغ هِن ًکات خش ّلی ًیظت ها ًظز هْرد تسث  کَ رًّذ اداهَ

 :کٌیذ تْخَ عکض طَ ایي تَ.تشرگتز هْج رًّذ ززکت اداهَ ّ رًّذ تغییز تزای تگزدیي هعوْلی
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 [Forwarded from arash MA] 

 هیذم هختـز خْاب یَ تذى خْاب ًویتًْي فعال کَ دّطتاى اس اخاسٍ تا.عشیش دّطتاى تَ طالم

 دارٍ هختلفی زاالت هیؼَ اًدام کَ هعاهالتی

 هیکٌین ززکت اّى خِت در ُن ها ّ ُظت ّاضر رًّذ کَ هیؼین تاسار ّار زالتی در ّقتی ًوًَْ تزای

 تاػَ تاس پْسیؼي سیادی هذت هیؼَ تاػَ گزفتَ ػکل هذت تلٌذ ُای تاین در کَ تاػی رًّذی رًّذ اگز زالت ایي در

 [Forwarded from Farshid] 

 چی؟ رّ ُا ارس

 [Forwarded from Hamid22] 

 داػت ًگَ هیؼَ ُن رّ ارسُا

 [Forwarded from arash MA] 

 ُا اّریح هْیٌگ هیکٌي اطتفادٍ گلؼاُیاى آقای کَ رّع یَ.ُظتغ چی گذارین پی تی رّع کَ دارٍ یيا تَ تظتگی رّ هعاهالتی چٌیي ایي تثٌذین کی زاالایٌکَ

 تیاد دطتتْى هْضْع تا کٌیذ توزیي ّ تثیٌیذ رّ آهْسػی ُای فیلن تایذ ػوا کَ ُظتي

 ػذٍ دادٍ آهْسع ُا فیلن تْی ُن تاس کَ ُظتغ فیثًْاچی اس اطتفادٍ دیگَ رّع

 .ُظتغ هتفاّت اتژیاطتز تَ تظتَ ُا رّع

 اًتِای هختلف ُای رّع اس اطتفادٍ تا تاسار هذت کْتاٍ ززکات تَ ًظثت تایذ تاس هیگیزین هذت کْتاٍ ُای تزیذ دارین هذت تلٌذ رًّذ ُویي اس اگز زاال

 تذین تؼخیؾ رّ ززکت

 ّقت تَ تاػَ ػة یاسدٍ طاعت زذّد ززکتوْى اًتِای هیتًَْ اػینب داػتَ ًشّلی اطتاًذارد ّ خْب خیلی ززکت یَ ّ تاػین اگز دقیقَ پاًشدٍ تاین تْی هثال

 ُظتغ هي رّع اس قظوتی اس هثال یَ فقط ایي.هزکشی ارّپای

 لْ ّ ُاب زذّد هیتًَْ تشًین تزیذ تَ دطت اگز زالت ایي در.کزدٍ گیز هظتطیل الگْی تْی هثال.ًذارٍ خِت تاسار ّ ُظتین رًح زالت تْی ُن ّقتایی یَ

 .تاػَ ها پی تی هظتطیل

 تگیزٍ قزار ػوا اطتزاتژی تْی تایذ کَ دارٍ رّ خْدع خاؽ ُای رّع ُن ایي الثتَ

 کَ رّ گلؼاُیاى خٌاب تکٌیکال آهْسع ُای فیلن ّ فزاچارت ؿفسَ تزیذ کَ ُظت ایي عالی ّ کاهل آهْسع تزای کٌن تْؿیَ هیتًْن کَ کاری تِتزیي

 کٌیذ توزیي رّع تگذاریذ ّقت رّس یک تزاع رّ یلنف ُز ّ کٌیذ ًگاٍ ارسٍ هی تْهاى ُا هیلیْى

 [Forwarded from Mohamad Javad] 
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