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در ایي وتبة الىتزًٍیىی لػذ دارم تب ایذُ ّبی ًبثی رٍ هطزح وٌن وِ 

دٍستبًی وِ ٌَّس ایذُ ای ثزای راُ اًذاسی وست ٍ وبر ایٌتزًتی خَد ًذارًذ 

آٍر ایٌتزًتی خَد را راُ ثتًَي اس ایي ایذُ ّب استفبدُ وٌٌذ ٍ وست ٍ وبر سَد 

 ثیبًذاسًذ.

ٍ طزح ّبی ثسیبر سیبدی در ایٌتزًت ٍجَد دارد وِ هیطِ اس آى ّب  ایذُ ّب 

هثل راُ اًذاسی سیستن ٍثالي دّی، راُ اًذاسی سبیت آگْی، راُ  استفبدُ وزد

ٍلی آیب ایي ایذُ ّب ٍالعب عولی  اًذاسی فزٍضگبُ ایٌتزًتی هثل دیجی وبال ٍ ... .

آیب ٍالعب پتبًسیل ایي رٍ دارُ وِ در آیٌذُ ثِ وست ٍ وبر سَد آٍر هب است؟ 

تجذیل ثطِ؟ ٍالعیت ایي است وِ اوثز وست ٍ وبر ّبیی وِ االى هَجَد است ٍ 

تجذیل ثِ هَتَرّبی پَل سبسی ثشري ضذُ اًذ اوثز آى ّب سبیت ّبی هطبثِ 

ایي وبر ًویطِ وپی خبرجی ثَدُ اًذ وِ در ایزاى ثَهی سبسی ضذُ اًذ. الجتِ ثِ 

 ثزداری گفت! 

در اداهِ ایذُ ّبیی رٍ ثْتَى هیگن وِ ٌَّس در ایزاى سیبد ًطذُ ٍ ضوب هی 

.تًَیذ رٍی آى ّب هبًَر دّیذ  
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.تزجوِ وتبة ّبی پز فزٍش ٍ هحجَة1  

وتبة ّبی پزفزٍش ٍ هحجَثی در دًیب ٍجَد دارد هثل وتبة ّبی ثزایبى تزیسی 

ثبالیی ثزخَردار است.وِ در ایزاى اس هحجَثیت   

 

ضوب ثب راُ اًذاسی سبیت ٍ تزجوِ ایي  

وتبة ّب ٍ تجذیل آى ّب ثِ وتبة 

الىتزًٍیىی هی تًَیذ وست ٍ وبر 

هیلیًَی خَد را راُ ثیبًذاسیذ. ثزای 

پیذا وزدى وتبة ّبی پز فزٍش هی 

تًَیذ اس سبیت گَگل ٍ سبیت آهبسٍى 

ووه ثگیزیذ. در سبیت آهبسٍى ثِ 

راحتی هی تًَیذ وتبة ّبیی وِ 

ثبالیی داضتِ اًذ رٍ پیذا وٌیذ فزٍش  
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.تَلیذ وتبة ّبی غَتی2  

تجذیل وتبة ّبی الىتزًٍیىی ثِ وتبة ّبی غَتی یىی اس ثْتزیي ایذُ ّب ثزای 

 راُ اًذاسی وست ٍ وبر ایٌتزًتی است. 

 

چزا وتبة ّبی غَتی اس هحجَثیت ثیطتزی ًست ثِ وتبة ّبی الىتزًٍیىی 

ثزخَردار است؟ یىی اس دالیلص ایٌِ وِ ثسیبری اس افزاد یب عاللِ ثِ خَاًذى 

وتبة ّبی پی دی اف ًذارًذ یب ایٌىِ اغال ٍلت ایي وبر را ًذارًذ. اگز ًسخِ 

د هطوئٌب هبیل ثِ غَتی ّویي وتبة ّبی پی دی اف ثِ ایي افزاد پیطٌْبد ضَ

گَش دادى آى ّستٌذ. چَى دیگز ًیبسی ًیست خَدضبى سحوت خَاًذى وتبة 

 را ثىطٌذ ٍ ایٌىِ در ّز سهبى ٍ هىبى خبغی هی تَاًٌذ ثِ ایي ًَع وتبة ّب 
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گَش دٌّذ. ضوب ثب تجذیل وزدى وتبة ّبی پز فزٍش ایزاًی )ًِ لشٍهب خبرجی( 

ثِ وتبة ّبی غَتی هی تَاًیذ وست ٍ وبر ایٌتزًتی پز سَد خَد را راُ 

ثیبًذاسیذ. ثزای پیذا وزدى وتبة ّبی پز فزٍش ایزاًی اس سبیت گَگل ٍ سبیت 

وب پیص ثیبیذ وِ وتبة سجش هی تَاًیذ استفبدُ وٌیذ. ضبیذ ایي هَرد ثزای ض  

غذای هي ثزای ایي وبر خَة ًیست ٍ اغال تخػع ایي وبر را ًذارم. هطىلی 

ًیست ضوب هی تَاًیذ اس فزی لٌسز ّب ٍ وسبًی وِ در ایي سهیٌِ تخػع دارًذ 

سیبدی دارد. هي پیطٌْبد هی وٌن خَدتَى  ّبی استفبدُ وٌیذ وِ الجتِ ّشیٌِ

غذای خَة ٍ تخػع ایي وبر هی وٌیذ  ایي وبر را اًجبم دّیذ. اگز ّن احسبس

.را ًذاریذ ثب توزیي وزدى هیطِ ثِ ایي درجِ رسیذ  

داًلَدی . راُ اًذاسی سبیت تخفیف هحػَالت3  

دیذیذ وِ تخفیفبت گزٍّی  حتوب سبیت ّبیی هثل ًت ثزي ٍ آف یبة رٍ

ارائِ هی وٌٌذ. وِ ایي خذهبت ٍ هحػَالت در سهیٌِ را  هحػَالت ٍ خذهبتی

لف است. آیب فىز وزدُ ایذ وِ ایي سبیت ّب چِ طَر وبر هی وٌٌذ. ایي ّبی هخت

سبیت ّب ثِ سزاغ افزادی وِ هحػَل یب خذهبتی ارائِ هی وٌٌذ هی رًٍذ ٍ ثِ 

اسای تجلیػ ایي هحػَالت ثِ غَرت تخفیف در سبیت خَد درغذی اس آى ّب 

تی هطبثِ ایي دریبفت هی وٌٌذ. اهب ضوب ثبیذ چِ وبر وٌیذ؟ ضوب هی تَاًیذ سبی  
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سبیت ّب راُ اًذاسی وٌیذ اهــــب ثِ جبی فزٍش هحػَالت فیشیىی یب 

داًلَدی را در سبیت خَد ارائِ وٌیذ. چِ طَر  –خذهبت،  هحػَالت آهَسضی 

داًلَدی دارًذ در  –هوىي است؟ ثِ سزاغ افزادی وِ هحػَالت آهَسضی 

 ایٌتزًت ثزٍیذ ٍ ثب آى ّب توبس ثگیزیذ ٍ ثِ آى ّب پیطٌْبد دّیذ وِ در اسای 

تجلیػ ٍ فزٍش هحػَلطبى ثِ غَرت تخفیفی درغذی اس فزٍش آى هحػَل ثِ 

ضوب اّذا ضَد. ثِ ایي غَرت ضوب هی تًَیذ ثب گذاضتي هحػَالت داًلَدی 

وٌیذ ٍ ّویي ثبعث فزٍش  هتٌَع در سبیت خَد تزافیه سیبدی رٍ جذة

 ثیطتز هحػَالت ضوب هی ضَد

 

تَلیذ ٍ فزٍش هحػَالت آهَسضی داًلَدی. 4  

اگز در ّز سهیٌِ ای تخػع داریذ هی تَاًیذ هحػَالت آهَسضی ثِ غَرت 

 داًلَدی تْیِ ٍ تَلیذ وٌیذ ٍ در ثستز ایٌتزًت ثِ فزٍش ثزسبًیذ.

است. ٍ اس طزق هختلف هثل هْوتزیي وبری وِ ثبیذ اًجبم دّیذ اعتوبد سبسی 

ارائِ هطبلت آهَسضی رایگبى، تخفیف هحػَالت، ارائِ پطتیجبًی ثعذ اس خزیذ ٍ 

اهىبى ثبسگطت ٍجِ در غَرت ًبرضبیتی ایي اعتوبد سبسی را در هخبطت خَد 

 ایجبد وٌیذ. 
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. راُ اًذاسی سبیت ّوىبری در فزٍش هحػَالت داًلَدی5  

ی اس ثْتزیي ایذُ ّبی راُ اًذاسی وست ٍ وبر راُ اًذاسی سبیت در ایي سهیٌِ یى

 ایٌتزًتی است وِ تب ثِ حبل در ایزاى وسی ایي وبر را اًجبم ًذادُ است. ضوب 

وِ  داًلَدی افزادی –هی تَاًیذ سبیتی راُ اًذاسی وٌیذ ٍ هحػَالت آهَسضی 

 را در سبیت خَد ثزای فزٍش لزار در سهیٌِ ّبی هختلف فعبلیت هی وٌٌذ

) اس دّیذ ٍ ثب جذة ثبساریبثبى

ثِ  طزیك راُ ّبی جذة ثبساریبة(

فزٍش ایي هحػَالت ثپزداسیذ. در 

ٍالع ضوب هحلی را ایجبد وزدیذ وِ 

ثبساریبثبى هی تَاًٌذ هحػَالت 

هتٌَع اس ًَع داًلَدی را وِ ًسجت 

ثِ ًَع پستی اس هحجَثیت ثبالیی ثزخَردار است را ثفزٍضٌذ ٍ وست درآهذ 

 –س طزفی هحل هٌبسجی ثزای  افزادی است وِ هحػَالت آهَسضی وٌٌذ. ا

داًلَدی تَلیذ وزدُ اًذ ٍ ثِ راحتی تَسط ثبساریبثبى سبیت ضوب ثِ فزٍش 

ثزسبًٌذ. ضوب ّن ثِ  راحتی ثب دریبفت پَرسبًت خَد اس غبحجبى هحػَالت هی 

.تَاًیذ وست درآهذ وٌیذ  
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ثزای ثذًسبسّب . ثزًبهِ ی ؼذایی آًالیي6  

 

اگز ضوب هزثی ثذًسبسی یب فیتٌس ًیستیذ ًگزاى ًجبضیذ. ضوب ثب هطبٍرُ گزفتي 

ٍ استخذام وزدى هزثی ثذًسبسی ٍ فیتٌس هی تَاًیذ سبیتی راُ اًذاسی وٌیذ 

 وِ ثِ غَرت آًالیي ثزًبهِ ؼذایی ثزای عاللِ هٌذاى ثِ ایي رضتِ ثذّیذ.

 تَهبتیه اًجبم دّیذ. هثالٍ ثِ هزٍر سهبى ضوب هی تَاًیذ ایي وبر را ثِ غَرت ا

ویلَ دارًذ ثزًبهِ ای درست وٌیذ ٍ در  60ٍ ٍسى  سبل 22ثزای افزادی وِ سي 

درخَاست ثزًبهِ  سبیت ثگذاریذ ٍ اس ایي ثِ ثعذ افزادی وِ ثب ایي هطخػبت  
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ضتِ ایذ استفبدُ ّوَى ثزًبهِ ای وِ ضوب اس لجل ًَ ؼذایی وٌٌذ هی تًَي اس

خػػی است ٍ هي ٍارد جشئیبت ثیطتز ًوی تَاًن ثطن.وٌٌذ. الجتِ ایي وبر ت  

پیطٌْبد هي ثِ ضوب ثزای راُ اًذاسی چٌیي سبیتی هطبٍرُ گزفتي ٍ هطَرت ثب 

 یه هزثی فیتٌس است

 

داهٌِ ثجت وٌیذ ٍ ثفزٍضذ .7   

حتوب ثزای ثجت وزدى ثزخی اس داهیي ّبی خبظ هتَجِ آى ضذُ ایذ وِ آى 

 داهیي اس لجل تَسط ضخع دیگزی ثجت ضذُ است ٍ ٌّگبهی وِ هی خَایي 

ًوی آیذ ٍ ثعضی اس آى ّب اطالعبت توبس  ٍارد آى داهیي ضَیذ سبیتی ثبال

 دُ اًذ.خَدضَى رٍ داخل اٍى غفحِ گذاضتِ اًذ ٍ اعالم فزٍش آى داهیي را وز

 راُ اًذاسی سبیتی ٍ ضوب هی تَاًیذ ثب

ثجت داهیي ّبی خبظ ٍ فزٍش آى ّب ثِ 

غَرت هشایذُ ای وست درآهذ هیلیًَی 

.اس ایٌتزًت داضتِ ثبضیذ  
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لبلیطَیی آًالیي .8  

حتوب سبیت سٍد فَد را هطبّذُ وزدیذ ٍ هیذاًیذ چگًَِ وبر هی وٌذ. در ٍالع 

رستَراى ّبی ول تْزاى وبر خَد را اًجبم هی دّذ. سبیت سٍد فَد ثب هطبروت 

ثِ طَری وِ وبرثز در ّز هٌطمِ ای وِ ثبضذ هی تَاًذ سفبرش ؼذای خَد را ثِ 

غَرت آًالیي دّذ ٍ اس ًشدیىتزیي رستَراى هحل سًذگی خَد ؼذای خَد را 

دریبفت وٌذ. ضوب هی تَاًیذ ّویي 

وبری وِ سٍد فَد هی وٌذ را اًجبم 

تفبٍت وِ سفبرش دّیذ ثب ایي 

ضست ٍ ضَی فزش را ثِ غَرت 

آًالیي اس وبرثز دریبفت وٌیذ. ٍ ثزای 

ایي وبر ثبیذ ثب توبم لبلیطَیی ّبی 

 تْزاى لزار داد ثجٌذیذ.
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 راُ اًذاسی وٌیذ خبًِ گذاری اضتزان سبیت. 9

ثب راُ اًذاسی سبیت اضتزان گذاری خبًِ هی تَاًیذ ثِ وسبًی وِ دًجبل خبًِ 

ای یب فزٍضی یب داًطجَیبًی وِ دًجبل ّن خًَِ هی گزدًذ ووه وٌیذ.  اجبرُ

ایي وبر رٍ ّن هی تًَیذ ثِ غَرت ثَهی اًجبم دّیذ ٍ ّن ثِ غَرت ولی در ول 

وطَر. ثزای ضزٍع ایي وبر هی تَاًیذ ثِ غَرت حضَری ثِ ثٌگبُ ّبی اهالن 

ثزٍیذ ٍ ثْطَى پیطٌْبد ّوىبری 

ًالیي ًیذ ثِ غَرت آادّیذ یب هی تَ

ایي وبر را اًجبم دّیذ. هی تَاًیذ ثب 

ُ ثِ ّز لطزی سبیت ارسبل ایویل اًجَ

خَد را هعزفی وٌیذ ٍ ثگَییذ سبیت 

ضوب هحل هٌبسجی ثزای خزیذ ٍ 

 فزٍش ٍ رّي خبًِ هی ثبضذ.
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 . آًالیي لجبس عزٍس ثفزٍضیذ10

ضوب هی تَاًیذ ثِ غَرت آًالیي لجبس عزٍس ثفزٍضیذ. چطَر هوىٌِ؟ تٌْب 

وبفی است ثِ سزاغ طزاحبى لجبس عزٍس ثزٍیذ ٍ پیطٌْبد فزٍش یب اجبرُ 

لجبس عزٍس ثِ غَرت آًالیي را ثْطَى 

ثذیذ. ثب راُ اًذاسی چٌیي سبیتی اًتخبة 

ّبی خیلی سیبدی را هی تَاًیذ در 

یذ. چَى اختیبر عزٍس خبًن ّب ثشار

طزاح  20هوىي است در سبیت ضوب هثال 

لجبس عزٍس لجبس ّبی طزاحی وزدُ 

خَدضَى رٍ گذاضتِ ثبضٌذ ٍ ایي طَری 

در ایي اًتخبة ّبی خیلی ثیطتزی در اختیبر هطتزیبى لزار دادُ هی ضَد. 

وست ٍ وبر ّن ضوب درغذی اس ّز خزیذ دریبفت هی وٌیذ ٍ ّن طزاحبى لجبس 

 ا سٍدتز ٍ راحت تز ثِ فزٍش هی رسبًٌذ.عزٍس ّبی خَدضبى ر

اهیذٍارم ایي وتبة رایگبى ثزای ضوب دٍست عشیشم هفیذ ٍالع ثَدُ ثبضذ ثزای 

 http://hamyareweb.coدریبفت آهَسش ّبی رایگبى ثیطتز ثِ سبیت هي ثب آدرس 

 هزاجعِ وٌیذ.  
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