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ٕٞىبض ٌطأی ذٛاٞكٕٙس اؾز قطایظ ایٗ سٛافك ٘بٔ ٝضا ث ٝزلز ٔغبِؼٕ٘ ٝبییس  ٚزض نٛضسی و ٝلهس ٕٞىبضی  ٚفؼبِیز ثب ایٗ ٔٛؾؿٝ
ضا زاضیس قطایظ ایٗ سٛافك ٘بٔ ٝضا وٛٔ ٝضز لج َٛقٕب ثٛز ٜاؾز ضا ٔس ٘ظط زاقش ٝثبقیس سب ٍٙٞبْ اجطای وبضٞب چبدی  ٚسجّیغبسی قٕب
ٔكىّی دیف ٘یبیسِ .صا اٌط ثب ٔب ٕٞىبضی ٔی ٕ٘بییس  ٚؾفبضقی ثٔ ٝب ٔی زٞیس یؼٙی ایٗ سٛافك ٘بٔ ٝضا ٔغبِؼٕٛ٘ ٝز ٜایس  ٚقطایظ آٖ ضا
لجٕٛ٘ َٛز ٜایس.
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وب٘ ٖٛسجّیغبسی ٔبٞبٖ ضؾٓ سىؿٛاض ثب ثیف اظ چٟبضز ٜؾبَ ؾبثم ٝفؼبِیز زض أٛض چبح  ٚسجّیغبر اظ اِٚیٗ ٔٛؾؿبر اضائٝ
ذسٔبر ٕٞىبض ث ٝزیٍط ٕٞىبضاٖ زض ؾطاؾط ایطاٖ ثٛز ٜاؾز  ٚؾؼی ٕ٘ٛز ٜاؾز ٔٙهفب٘ ٝسطیٗ لیٕشٟب  ٚثٟشطیٗ ذسٔبر ضا زض حس سٛاٖ
ذٛز اضائ ٝزٞس  .ایٗ ٔٛؾؿ ٝزض اضائ ٝذسٔبسی چ ٖٛا٘ٛاع وبضر ٚیعیز  ٚچبح دٛؾشط وبسبِٛي ٘ ٚكطیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ سِٛیس ا٘ٛاع
ؾطضؾیس  ٚزفشط سّفٗ فؼبِیز زاضز  .ذسٔبر ٞسایبی سجّیغبسی زض حس سٛاٖ ٙٔ ٚسضج زض ؾبیز ٘یع ثٕٞ ٝىبضاٖ ٙٔ ٚشكطاٖ اضائٔ ٝی
قٛز.
اجطای ذسٔبر چبدی سٛؾظ زؾشٍبٟٞبی چبح ٔؼٕ َٛا٘جبْ ٔیكٛز  ٚایٗ ٔٛؾؿٟ٘ ٝبیز ؾؼی ذٛز ضا زض اضائٞ ٝط چ ٝثٟشط
قسٖ وبضٞب ذٛاٞس زاقز ِٚی ثبیس زض ٘ظط زاقز و ٝاضائ ٝیه وبض نسزضنس ػبِی ٔؿشّعْ نطف ٞعیٞ ٝٙبی ثؿیبض ثبال ذٛاٞس ثٛزِ .صا
زض نٛضسی و ٝوبض قٕب زاضای حؿبؾیز ثبال ٔیجبقس  ٚیب قطایظ ذبنی زض آٖ ٔٛجٛز ٔی ثبقس حشٕب ثب زفشط ٕٞبٕ٘ ًٙٞبییس  ٚثب اضؾبَ
یه زضذٛاؾز وشجی اظ عطیك فبوؽ یب ایٕیُ  ٚزضیبفز جٛاة أضب قس ٜآٖ الساْ ث ٝقطٚع وبض ٕ٘بییس ِ .صا اٌط سٛافك وشجی ذبنی اظ
ایٗ ٔٛؾؿ٘ ٝساقش ٝثبقیس قطایظ وبض آ٘چٔ ٝیجبقس و ٝزض ایٗ سٛافك ٘بٔ ٝآٔس ٜاؾز .
سضٕیٗ ویفیز وبض اظ عطف ٔب سٟٙب ٞفشبز زض نس ٔی ثبقس ٞ ٚیچٍب ٜعطاحی یه فبیُ ثب ٕ٘ ٝ٘ٛچبدی یىی ٘رٛاٞس ثٛز  ٚحشی
چبح ٔجسز ٘یع ٕٔىٗ اؾز ثب ٕ٘ ٝ٘ٛلجّی سفبٚر زاقش ٝثبقس ِ .صا سٛج ٝزاقش ٝثبقیس و ٝفبیّی ضا و ٝقٕب اضؾبَ ٔی ٕ٘بییس جسا اظ
ایٙى ٝزض ٞط ٕ٘بیكٍط ث ٝیه ضً٘ زیسٔ ٜی قٛز أىبٖ سغییط زض چبح  ٚاجطا ٘یع ٕٔىٗ ٔی ثبقس  ٚسب ؾی زضنس ٕٔىٗ اؾز سغییط ثىٙس
دؽ ایٗ ٔٛؾؿ ٝثطٌكز وبضٞب ضا ثسِیُ چٙس ضً٘ ثٛزٖ  ٚیب وٕی جبثجبی چبح ٞب زض ثؼضی اظ وبضٞب  ٚأثبَ ایٗ ٔٛاضز لج٘ َٛرٛاٞس
وطز ٞط چٙس ؾؼی ایٗ ٔٛؾؿ ٝثط ایٗ اؾز و ٝوبضٞب ث ٝثٟشطیٗ قىُ اجطا ق٘ٛس ٔ ٚكىّی دیف ٘یبیس ِٚی ای ٍٝ٘ٛٙایطازٞب زض ثؼضی
اظ وبضٞب ثٛیػ ٜزض وبضٞبی سیط ٜثب ظٔیٞ ٝٙبی دطضً٘ اجشٙبة ٘بدصیط اؾز.
زض ضٕٗ اٌط سؼسازی اظ وبضٞب ذطاة ثٛز ٚ ٜغیط لبثُ اؾشفبز ٜثبقٙس ثب وٓ وطزٖ ٞعی ٚ ٝٙسرفیف آ٘طا ججطاٖ ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز  ٚثط ٌكز
وُ وبض ثربعط ذطاثی زض نسی اظ وبض لبثُ لجٕ٘ َٛی ثبقس.
جٙؽ اؾشفبز ٜقس ٜزض وبضٞب عجك زضذٛاؾز قٕب ثٛز ٚ ٜاٌط اقشجبٞی اسفبق افشبز ثب وؿط ٞعی ٝٙلبثُ ججطاٖ اؾز ٔثال اٌط لطاض ثٛزٜ
وبضی ثب ٌطٔبغ ٌالؾٌ150 ٝطْ ا٘جبْ قٛز ِٚی  135ا٘جبْ قس ٜثبقس ثبثز اضظا٘شط ثٛزٖ وبغص ٌ 135طْ ٔجّغی ث ٝقٕب ػٛزر ٔی قٛز
ِٚی وبض سجسیس چبح ٕ٘ی قٛز ٚوبضٞبیی و ٝجٙؽ ٔغطح ٘كس ٜثبقس عجك ػطف ٔ ٚؼٕ٘ ٚ َٛظط ٔب ا٘جبْ ٔی قٛز ٔثال جٟز وفی ؾبن
ٞبی زؾشی اظ ٌطٔبغٞبی ٔرشّف ٔمٛاٞبی ثبعّ ٝاؾشفبزٔ ٜی قٛز
ثط ٌكز وبض زضنٛضسی ٔی ثبقس و ٝاٚال ایطازی اظ عطاحی قٕب ٘جبقس ظیطا ایٗ ٔٛؾؿ ٝسٟٙب ٔؿئِٛیز ظیٙه ٕ٘ٛزٖ  ٚچبح
آ٘طا ثط ػٟس ٜزاضز .زٔٚب زض ٔٛضز چبح ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس وٛ٘ ٝقشٞ ٝب  ٚعطحٟب ذطاة قس ٜثبقٙس  ٚچبح انال ضٚی ٘ ٓٞرٛضز ٜثبقس  ٚیب
ضً٘ وبض ثىّی سغییط دیسا وطز ٜثبقس  ٚیب زض ٔطاحّی ٔثُ ثطـ  ٚنحبفی وبض غیط لبثُ اؾشفبز ٜقس ٜثبقسِ .صا زض نٛضسی و ٝوبض لبثُ

اؾشفب ز ٜثبقس ِٚی وبض ایطازی دیسا وطز ٜثبقس و ٝزضویفیز وبض سبثیط ٌصاقش ٝثبقس ثؿش ٝثٛ٘ ٝع وبض ایٗ ٔٛؾؿ ٝثب وٓ وطزٖ ٞعیٝٙ
وُ وبض (سرفیف) ؾفبضـ ضا ث ٝاسٕبْ ٔی ضؾب٘س  ٚثطٌكز وُ وبض ٔٛضز لجٕ٘ َٛی ثبقس.
زض نٛضسی و ٝسٛضیحبر قٕب ٘بلم ثٛز ٚ ٜیب ٔكىّی زاقش ٚ ٝاقشجبٞی زض ض٘ٚس وبض دسیس آیس ایٗ ٔٛؾؿٔ ٝؿئٕ٘ َٛی ثبقس
ظٔبٖ سحٛیُ وبضٞب ثؿش ٝثٛ٘ ٝع وبض ٔشفبٚر ٔیجبقس و ٝحسالُ یه ٞفش ٝجٟز ؾبز ٜسطیٗ وبضٞب ٕٞچ ٖٛوبضر ٚیعیز ٚ
دٛؾشط ٞبی ٔؼِٕٛی سؼییٗ ٔی قٛز  ٚثطای وبضٞبی زیٍط ظٔبٖ ثیكشطی الظْ ذٛاٞس ثٛز ؤٕ ٝىٗ اؾز سب ؾٞ ٝفش ٝیب ثیكشط  ٓٞعَٛ
ا٘جبٔس ِصا زض نٛضسی و ٝوبض قٕب زاضای سبضید ذبنی ٔی ثبقس حشٕب ثب ٕٞبٍٙٞی وشجی ثب زفشط  ٚسبییس ٔب و ٝأىبٖ سحٛیُ وبض ضا زض ظٔب٘ی
وٛٔ ٝضز سمبضبی قٕب ٔی ثبقس ضا ز اضیٓ الساْ ث ٝؾفبضـ ٕ٘بییس ظیطا ث ٝعٛض ٔؼٕ َٛث ٝػّز ٞبی ٔرشّف ثس لِٛی چبدرب٘ٞ ٝب ٚغیط ٜثٝ
ذبعط سبذیط زض سحٛیُ وبض أىبٖ ثطٌكز  ٚثبعُ قسٖ وبض ضا ٕ٘ی دصیطیٓ .
جٟز ؾفبضـ ٞط ٌ ٝ٘ٛوبض سجّیغبسی  ٚچبدی ثبیس عطحٟب  ٚسٛضیحبر آٟ٘ب ثطای ٔٛؾؿ ٝاضؾبَ ٌطزز  ٚدؽ اظ سبییس وبضٞب ٚ
ٕٞبٍٙٞی ز ٚعطف زض نٛضسی وٞ ٝعی ٝٙوبضٞب ثبال ٔی ثبقس ٔی سٛا٘یس ٘هف ٔجّغ ؾفبضـ ضا دطزاذز ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜب ثمی ضا زض ظٔبٖ اضؾبَ
سؿٛیٕ٘ ٝبیس سب وبضٞب ثطای قٕب اضؾبَ ٌطزز ِٚی لجُ اظ سؿٛی ٝوبُٔ ٞیچ وبضی اضؾبَ ٘رٛاٞس قس  ٚاظ اجطای ذسٔبر ثهٛضر الؿبط ٚ
ٔسر زاض ٔؼصٚض ٞؿشیٓ  .ثؼس اظ ظٔبٖ ؾفبضـ وبضحشٕب ثب ٔٛؾؿٕٞ ٝبٕٛ٘ ًٙٞز ٚ ٜاظ ض٘ٚس وبض ذٛز ٔغّغ قٛیس.
جٟز ؾفبضـ ؾطضؾیس اذشهبنی  ٚدطٚغٞ ٜبی ثب ٔجبِغ ثبال حشٕب ثبیس یه لطاض زاز ٞط چٙس ث ٝنٛضر فبوؽ یب ایٕیُ ثیٗ زٚ
عطف ثؿش ٝقس ٚ ٜأضب ٌطزز  ٚقطایظ الظْ زض آٖ ث ٝسٛافك ثطؾس.
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سٛج ٝزاقش ٝثبقیس و ٝعطاحی وبض ث ٝػٟس ٜقٕب ٔیجبقس ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛاقىبَ زض عطاحی ٘یع ٔؿئِٛیز آٖ ثط ػٟس ٜقٕب
ثٛز ٚ ٜایٗ ٔٛؾؿٔ ٝؿئٕ٘ َٛی ثبقس و ٝث ٝقٕب ایطاز وبضٞب ضا اػالْ ٕ٘بیس چطا ؤٕ ٝىٗ اؾز ث ٝػّز سؼسز وبضٞب اظ چكٓ ٔب ٘یع دٟٙبٖ
ثٕب٘س ِصا زض عطاحی زلز وبُٔ ثٕٙبییس  ٚقطایظ ظیط ضا زض ٘ظط زاقش ٝثبقیس.
زض عطاحی وّی ٝوبضٞب عطح ظٔی ٚ ٝٙعطح انّی ضا اظ  ٓٞجسا وٙیس – عطح ظٔیٛٔ ٝٙضٛػی ٔیجبقس و ٝاٌط زض ثطـ ثطٚز
ٔب٘ؼی ٘ساضز ٔ ٚؼٕٛال زض ؾغح وُ فبیُ ٔی ثبقس ِٚی عطح انّی قبُٔ ٘ٛقشٞ ٝب  ٚآضْ ٛٔ ٚاضزی اؾز و ٝثبیس زض عطح  ٚوبض دبیب٘ی
ٔٛجٛز ثبقس ; ِصا عطح انّی حشٕب اظ وٙبضٞ ٜبی فبیُ فبنّ ٝزاقش ٝثبقس و ٝزض ثطـ  ٚنحبفی اظ ثیٗ ٘طٚز ٔثبَ ایٙى ٝزض وبضر
 ٚیعیز حس الُ عطح انّی ؾٔ ٝیُ اظ چٟبض عطف وبض اظ عطح ظٔی ٝٙوٛچیىشط ثبقس  ٚزض دٛؾشط ٞب٘ ,كطییبر  ٚزفشطچ ٚ ٝاٚضاق ضٍ٘ی
ا َٚؾطضؾیس  ٚأثبَ آٖ ثبیس حس الُ ز ٚؾب٘ز فبنّ ٝاظ وٙبضٞ ٜبی فبیُ ضا ضػبیز ٕ٘بییس.
اٌط زض عطاحی ذٛز اظ ٘ٛقشٞ ٝبی ضیع ٔثُ قٕبض ٜیبظز ٚ ٜوٕشط اظ آٖ اؾشفبزٔ ٜی وٙیس حشٕب ضً٘ ٘ٛقش ٝسىطً٘ ثبقس ٔثال
اٌط ٔیرٛاٞیس ضً٘ ٘ٛقشٔ ٝكىی ثبقس فمظ ضً٘ ٔكىی آٖ نس ثبقس  ٚضٍٟ٘بی آثی ظضز ٚلطٔع نفط ثبقس;()C=0/M=0/Y=0/K=000
ظیطا أىبٖ ضٚی  ٓٞذٛضزٌی ضٍٟ٘ب سٛؾظ ثٟشطیٗ زؾشٍبٟٞبی چبح ٔ ٓٞكىُ ٔی ثبقس ِصا ؾؼی ٕ٘بییس زض ضً٘ ٘ٛقشٞ ٝبی ضیع اظ
ا٘شربة ضً٘ سٛؾظ ٔٛؼ زض وبِط دیىط اؾشفبز٘ ٜىطز ٚ ٜاظ قٕبضٞ ٜبی آٖ اؾشفبزٕ٘ ٜبییس ///زض ضٕٗ اٌط ظٔی ٝٙوبض قٕب ضً٘ دؽ
ظٔی ٝٙزاضز ٔ ٚی ذٛاٞیس ضٚی آٖ ٘ٛقش ٝزاقش ٝثبقیس ضً٘ دؽ ظٔی ٝٙضا  ٓٞث ٝضً٘ ٘ٛقش ٝاضبفٕ٘ ٝبییس سب چبح آٖ ثس ٖٚاقىبَ
ثبقس ٔثال اٌط ضً٘ دؽ ظٔی ٝٙقٕب ظضز وٓ ضً٘ اؾز ; )ٔ ٚ )C=0/M=0/Y=60/K=0یرٛاٞیس ٘ٛقشٞ ٝبی قٕب ٔكىی ثبقس ثبیس قٕبضٜ
ضً٘ ظٔی٘ ٝٙیع زض ٘ٛقشٛٔ ٝجٛز ثبقس ; ضً٘ ٘ٛقش ٝقٕب ;) ٚ ) C=0/M=0/Y=60/K=000یب الیٛ٘ ٝقش ٝذٛز ضا ِٔٛشیذّی ٕ٘بییس
()Multiply
ضػبیز سىٙیىٟبی عطاحی ث ٝػٟس ٜقٕب ٔی ثبقس  ٚػسْ شوط آٖ زض ایٗ سٛافك ٘بٔٔ ٝؿئِٛیشی ضا ثط ضس ٔب ایجبز ٕ٘ی ٕ٘بیس  ٚقٕب ذٛزسبٖ
ثبیس ث٘ ٝح ٜٛنحیح عطاحی اقطاف زاقش ٝثبقیس ٟ٘ ٚبیز زلز ذٛز ضا زض عطاحی نحیح ا٘جبْ زٞیس سب وبض قٕب زچبض ٔكىُ ٘كٛز.

زض نٛضسی و ٝوبض قٕب زاضای حؿبؾیز ضً٘ ٔیجبقس ٔ ٚیرٛاٞیس ضً٘ ذبنی ضا ثسؾز آٚضیس حشٕب اضؾبَ ٕٕ٘ٞ ٚ ٝ٘ٛبٍٙٞی
لجّی الظْ اؾز سب وبض قٕب ث ٝچبدرب٘ٞ ٝبی ثبویفیز ثٟشط اضؾبَ قٛز  ٕٝ٘ٛ٘ ٚضً٘  ٚوبض ٘یع ٕٞطا ٜظیٙه ث ٝچبدرب٘ ٝاضؾبَ قٛز وٝ
٘یبظٔٙس نطف ٞعی ٝٙثیكشط ٘یع ٔی ثبقس  ٚزض ٔٛاضز ذبل و ٝحؿبؾیز ٔ ٚجّغ وبض ثبال ٔیجبقس حضٛض قٕب ٘یع زض ظٔبٖ چبح الظْ
ٔیجبقس زض ٞط نٛضر ٞیچ وبضی ػیٙب ٔب٘ٙس فبیُ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚلجّی ٘رٛاٞس ثٛز .
ؾؼی ٕ٘بییس زض آزضؼ ٔٙسضج زض عطاحی وبضر ٚیعیز اؾٓ قٟطؾشبٖ ٘یع زضج قٛز ظیطا یىی اظ ٔعیز ٞبی وبضر ٚیعیز ایٗ
اؾز ؤ ٝكشطی ٕٔىٗ اؾز زض وُ وكٛض ایٗ وبضر ضا سٛظیغ ٕ٘بیس  ٚثطای اؾشفبز ٜثٟشط اظ وبضر زضج اؾٓ قٟطؾشبٖ الظْ اؾز ٚ
حشی اٌط زض یه ٔٙغم ٓٞ ٝسٛظیغ قٛز ٕٔىٗ اؾز ثب قٟطؾشبٖ ٘عزیه اقشجب ٜقٛز زض ضٕٗ ث ٝػّز سؼسز ؾفبضـ وبضر ٚیعیز اظ
ٔٙبعك ٔرشّف وكٛض أىبٖ اضؾبَ اقشجبٞی وبضر ٞبی قٕب ث ٝقٟطؾشبٟ٘بی زیٍط اظ عطف ٔب ٘یع وٓ ٔی قٛز.
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وّی ٝذسٔبر ایٗ ٔٛؾؿ ٝثهٛضر ٘مسی ا٘جبْ ٔی قٛز  ٚاظ ا٘جبْ وبض ثهٛضر اػشجبضی  ٚالؿبط ٔؼصٚض ٞؿشیٓ ظیطا وّیٝ
ٔكشطیبٖ ایٗ ٔٛؾؿ ٝضا ٕٞىبضاٖ زض ؾطاؾط وكٛض سكىیُ ٔی زٙٞس  ٚزض نٛضر ثطٚظ ٔكىُ دیٍیطی آٖ ٘ب ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛز ِ .صا اظ
لج َٛزضذٛاؾز دطزاذز الؿبعی ٔؼصٚضیٓ  .سٛج ٝزاقش ٝثبقیس و ٝسبییس  ٚقطٚع وبض قٕب ٔٛٙط ث ٝدطزاذز ٞعی ٝٙآٖ ذٛاٞس ثٛز ٚ
قٕب ثبیس ٔجبِغ وٕشط اظ چٟبض ٔیّی ٖٛضیبَ ضا لجُ اظ قطٚع وبض سؿٛیٕ٘ ٝبییس  ٚجٟز ٔجبِغ ثیكشط ٔیشٛا٘یس ٘هف ٔجّغ ضا اثشسا دطزاذز
ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ظٔبٖ اسٕبْ  ٚآٔبز ٜقسٖ وبض آٖ ضا سؿٛیٕ٘ ٝبییس سب وبض ثطای قٕب اضؾبَ قٛز  ٚسٛج ٝزاقش ٝثبقیس وٞ ٝط ٔجّغی اظ وبض
سؿٛی٘ ٝكٛز وبض ٘یع ثطای قٕب اضؾبَ ٘رٛاٞس قس  ٚایٗ ٔٛضٛع ضا  ٓٞزض ٘ظط زاقش ٝثبقیس و ٝسب ظٔب٘ی و ٝدیف دطزاذشی ٚاضیع
ٕ٘ٛٙز ٜثبقیس ثٞ ٝیچ ٚج ٝوبض قٕب قطٚع ٘رٛاٞس قس ظیطا ٕٔىٗ اؾز قٕب وبض ضا ٘رٛاٞیس  ٚچٚ ٖٛجٟی ٚ ٓٞاضیع ٘ىطز ٜایس سٕبؾی
 ٓٞثطای اثغبَ آٖ ا٘جبْ ٘سٞیس.
جٟز قطایظ الؿبعی  ٚجٟز ؾفبضقبر ثب ٔجّغ ثؿیبض ثبال  ٚدطٚغ ٜای زض نٛضر سٛافك ایٗ ٔٛؾؿ ٝثب وبض ؛ ثبیس حسالُ
٘هف وبض سؿٛی ٝقٛز  ٚچه ٞبی ٔٛضز سٛافك لجُ اظ اضؾبَ وبض ث ٝایٗ ٔٛؾؿ ٝاضؾبَ ٌطزز .چه ٞب ثبیس اظ ثب٘ىٟبی ٔٛضز سبییس ایٗ
ٔٛؾؿ ٝثٛزٚ ٜث ٝنٛضر ؾطاؾطی ثبقٙس  ٚیه چه غیط اظ حؿبة چىٟبی انّی ٘یع جساٌب٘ ٝاضؾبَ قٛز و ٝاٌط چىٟبی انّی ٚنَٛ
٘كٛز اظ آٖ چه اؾشفبزٌ ٜطزز  .سٛج ٝزاقش ٝثبقیس و ٝقطایظ چىی فمظ ثطای ؾفبضقبر ذبل لبثُ اجطا ٔیجبقس .
زض ٔٛضز چه سضٕیٙی حشی االٔىبٖ چه حمٛلی ثبقس  ٚاظ حؿبثی غیط اظ چه ٞبی سؿٛی ٝحؿبة ثبقس  ٚزض چه وّٕ ٝسضٕیٗ ٚ
أثبَ آٖ زضج ٘كٛز ثّىٛ٘ ٝقش ٝقٛز زض ٚج ٝضازٚض (یب ٔبٞبٖ ضؾٓ ) ثبثز چه قٕبض ٚ ......... ٜچه قٕبض ( ........ ٜقٕبض ٜچىٟبی
انّی ضا زضج ٕ٘بییس )
اوثط لیٕز ٞبی ٔؼٕ َٛزض ٚة ؾبیز ٔٛؾؿ ٝزضج قس ٜاؾز ِٚی ٔالن ٞعی ٝٙوبض قٕب آ٘چیعی ٔی ثبقس و ٝث ٝقٕب اػالْ قسٜ
اؾز ظیطا ٕٔىٗ اؾز ٔٛضزی ث ٝنٛضر ذبل ٌطاٖ قس ٜثبقس و ٝزض ٚة ؾبیز اػٕبَ ٘كس ٜثبقس.اٌط وبض قٕب ث ٝزِیُ ػسْ ٚاضیعی
ٚج ٝؾفبضـ  ٚیب ػسْ سؿٛی ٝث ٝسؼٛیك ثیبفشس  ٚثطای قٕب لبثُ اؾشفبز٘ ٜجبقس ٔؿئِٛیز آٖ ث ٝػٟس ٜذٛز قٕب ٔی ثبقس ظیطا ٞیچ
وبضی ثس ٖٚسؿٛی ٝاضؾبَ ٘رٛاٞس قٛز  ٚقطایظ چىی  ٓٞفمظ زض نٛضر سٛافك ٔب ٔی ثبقس  ٚثبیس لجُ اظ اضؾبَ  ٚاسٕبْ وبض چىٟب ثٝ
زؾز ٔب ضؾیس ٜثبقس ٛٔ ٚضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ٞعیٞ ٝٙبی اضؾبَ وبضٞب ث ٝقٟطؾشبٟ٘بی ٔٛضز زضذٛاؾز قٕب ث ٝػٟس ٜقٕب ٔی ثبقس
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لؿٕز عطاحی ث ٝعٛض وبُٔ ث ٝػٟس ٜقٕب ٔیجبقس ٚ ٚظیف ٝایٗ ٔٛؾؿ٘ ٝیؿز و ٝزض عطح سغییطاسی ضا ثسٞس ٚیب ایطاز عطح ضا ثٝ
قٕب اػالْ ٕ٘بیس  ٚاٌط عطح قٕب ایطاز زاقش ٝثبقس اقىبَ  ٚذطاثی آٖ ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛذؿبضر ث ٝػٟس ٜقٕب ٔی ثبقس ٞط چٙس ٔب زض ٔٛاضز
ثؿیبضی اظ ثطٚظ ذؿبضسٟبی ظیبزی ثب اػالْ ایطازٞبی عطاحی جٌّٛیطی ٕ٘ٛز ٜایٓ.

سٕبٔی فبیُ ٞبی اضؾبِی ضا ٘بٍٔصاضی ٕ٘بییس ثط عجك ٘ٛع وبض ثٛیػ ٜوبضر ٚیعیز ٞب  ٚاظ حطٚف فبضؾی اؾشفبز٘ ٜىٙیس ٔ .ثبَ :
Selefonmat-0000-safir-00.jpg
Tarashkari-SelBaragh-Dolat-0000-0100023160.jpg

فروشگاه تراشکاری ىزار عدد سلفون براق دولت و درج ىمراه موسسو تبلیغاتی سفارش دىنده

uvDoro-0000-safir-00B.jpg
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ثرف اٛ٘ َٚع وبضر ٚیعیز ز ْٚسؼساز ؾ٘ ْٛبْ ٔٛؾؿ ٝقٕب  ٚیب قٕبض ٜسٕبؼ یب ٕٞطا ٜذٛز ضا زضج ٕ٘بییس چٟبضْ وبضر ٞبی ذٛز
ضا قٕبض ٜثٙسی وٙیس یب ث ٝجبی قٕبض٘ ٜبْ وبضر ضا ثٛٙیؿیس اِجش ٝاٌط زٚض ٚثبقس حشٕب ز ٚفبیُ ٔطثٛط زاضای یه قٕبض ٜیب ٘بْ ثبقٙس
 ٚدكز  ٚضٚی آٖ ثبٔ B ٚAكرم ق٘ٛس  ٚیب ثب  ---- Posht/Rooا٘ساظ ٜوبض Dolat/زِٚز یب ؾِ ٝز یؼٙی جبی ز ٚوبضر  ٚیب ؾٝ
وبضر ضا زض ظیٙه ٔیٍیطز  ٚیب ا٘ساظٚ ٜالؼی ضا ثٛٙیؿیس ٔثال ; 00Dar02
اِجش ٝاٌط سطسیت ٘ٛقشٗ  ٓٞث ٝنٛضر زیٍطی ثبقس ٔ٘ ٟٓیؿز ِٚی حشٕب ٔٛاضز ٔ ٟٓضا زض ٘بْ وبض زضج ٕ٘بییس سب وبضٞب ؾطیؼشط
ا٘جبْ قٛز
Catalog-Doro-0000-safir-020g-selMat.jpg

Poster-02Dar20-0000-0100023160-g002-UV.jpg

فطٔز فبیّٟب جی دی جی ثب ویفیز  9شذیط ٜق٘ٛس ; //JPGا٘ساظ ٜوبضر ٚیعیز ٔ 84*48یّیٕشط ثبقس زلز فبیّٟب  DPI 300ث ٝایٙچ
ثبقس ٘ ٝث ٝؾب٘ز ظیطا ثی زِیُ ٚظٖ فبیُ ضا چٙس ثطاثط ٔیىٙیس  ٚاضؾبَ  ٚزضیبفز ضا ؾرز ٔیىٙیس.
حشٕب چٟبض عطف وبضر ٞب سب ؾٔ ٝیّیٕشط ٘ٛقش ٚ ٝعطح ٔ٘ ٟٓجبقس چٕٔ ٖٛىٗ اؾز زض ثطـ اظ ثیٗ ثطٚز اِجش ٝزض وبضٞبی
ثعضٌشط ٔثُ وبسبِٛي  ٚثطٚقٛض سب ز ٚؾب٘ز احشیبط قٛز  ٚعطح ٔ٘ ٟٓجبقس اٌط قطط ثبال زض عطاحی ضػبیز ٘كٛز  ٚوبض اقىبَ دیسا
وٙس ٔؿئ َٛث ٝػٟس ٜقٕب ٔی ثبقس.
اٌط ضً٘ وبضٞب حؿبؼ ٘یؿز  RGBثبقٙس سب وبضٞب ؾجىشط ق٘ٛس  ٚاٌط حؿبؼ ٞؿشٙس  CMYKاِجش ٝوبضٞبی ز ٚضً٘ ٚ
ؾ ٝضً٘ ضا حشٕب ؼ اْ ٚای ن  CMYKاضؾبَ ٕ٘بییس;سٛج ٝزاقش ٝثبقیس و ٝزض وبضٞبی ز ٚضً٘  ٚؾ ٝضً٘ ثبیس زض لؿٕز جؼجٝ
اثعاض ضً٘ فمظ ز ٚضً٘ ٚجٛز زاقش ٝثبقس  ٚاٌط ثب ذبٔٛـ وطزٖ زیٍط ضٍٟ٘ب غیط اظ ز ٚضً٘ زضذٛاؾشی عطح سغییط وٙس آٖ وبض زٚ
ضً٘ ٔحؿٛة ٕ٘یكٛز ٘ ٚیبظ ث ٝعطاحی ٔجسز زاضز ؤٕ ٝىٗ اؾز ثب سٛج ٝث ٝاضؾبَ فبیّٟبی یه الی ٝظٔبٖ ٘یبظ زاقش ٝثبقس  ٚوبض
قٕب ث ٝسؼٛیك افشبز ٚ ٜیب چٟبض ضً٘ چبح قٛز ِصا زض ایٗ لؿٕز زلز ٕ٘بییس  ٚیب جٟز ضإٙٞبیی ثیكشط ثب ٔب سٕبؼ ثٍیطیس سب
سٛضیحبر الظْ اػالْ قٛز .
ثی زِیُ وبض ٞب ضا ؾٍٙیٗ ٘ىٙیس سب  ٓٞاضؾبَ قٕب  ٓٞ ٚزضیبفز ٔب ضاحشط  ٚؾطیؼشط قٛز
زض ٟ٘بیز حشٕب وبضٞب ضا ثب  ٓٞظیخ یب ضض )or Rar

 (Zipوطز ٚ ٜیه فبیُ اضؾبَ ٕ٘بییس یؼٙی اٌط وُ وبضر ٚیعیز

ٞبی قٕب ثیؿز ػسز فبیُ قس ٜثب ٘طْ افعاض ٚیٗ ظیخ یب ٚیٗ ضض آٟ٘ب ضا ثب  ٓٞفكطز ٜوطز ٚ ٜث ٝنٛضر یه فبیُ سىی سجسیُ وطزٜ
 ٚاضؾبَ ٕ٘بییس اظ اضؾبَ چٙسیٗ فبیُ ظیخ ٘كس ٜثب یه ایٕیُ یب چٙس ایٕیُ ذٛززاضی ٕ٘بییس چ ٖٛثؼّز وثطر وبض ثطزاقشٝ
ٕ٘یكٛز جٟز اضؾبَ وبضٞب زض نٛضسی و ٝحجٓ ؾجه زاض٘س ٔیشٛا٘یس اظ ایٕیُ اؾشفبزٕ٘ ٜبییس  :وبضر ٚیعیز  ,دٛؾشطٞب ی وٛچه ٚ
ؾجه  ٚعطحٟبی ذٛزوبض  ٚجبوّیسی  ٚأثبَ آٖ ِٚ .ی زض نٛضسی و ٝوبض قٕب ؾٍٙیٗ ثٛز ٚ ٜزاضای سٛضیحبر  ٕٝ٘ٛ٘ ٚوبض ٔی ثبقس ٚ
الظْ اؾز و ٝثطٚی ؾی زی  ٚزیؿه اضؾبَ قٛز  ٚزض ٔٛضز قٟطؾشبٟ٘بیی و ٝحطوز ٔؿشمیٓ اسٛثٛؼ ث ٝانفٟبٖ زاض٘س  ٚزض وبض
٘یع ػجّٔ ٝی ثبقس ث ٝسطٔیٙبِٟبی ٔؿبفطثطی ٔطاجؼ ٝقٛز  ٚیب ثطای ٔب دؿز ٕ٘بییس  :دٛؾشط ٞبی ثعضي  ٚحؿبؼ ؛ زفشطچٞ ٝبی ثب
قٕبض ٜنفحبر ظیبز  ٚأثبَ آٖ
جٟز ثطٚقٛض  ٚزفشطچ ٚ ٝیب اٚضاق ا َٚؾطضؾیس  ٚأثبَ آٖ ث ٝسؼساز نفحبر فبیُ اضؾبَ ٕ٘بییس ٔٙظٛض ایٙى ٝز ٚنفح ٝضا
وٙبض  ٓٞزض یه عطح اضؾبَ ٘ىٙیس ( ٍٔط ایٙى ٝظیٙه وبُٔ ٔ٘ٛشبغ قس ٜاضؾبَ ٕ٘بیس ) یؼٙی اٌط یه زفشطچ 8 ٝقٕبض ٜنفح ٝای

اضؾبَ ٔی وٙیس حشٕب ٞكز فبیُ اضؾبَ ٕ٘بییس  ٚثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفشٗ قٕبضٞ ٜبی نفحبر ٔٙسضج زض عطح ثّى ٝعجك سطسیت ذٛز
نفحبر فبیّٟب ضا قٕبضٌ ٜصاضی ٘ ٚبٍٔصاضی ٕ٘بییس ٔثبَ ایٙىٞ ٝكز فبیُ اضؾبَ ٕ٘بییس و٘ ٝبْ فبیّٟب اظ یه اِی ٞكز ثبقٙس  ٚاظ
زضج ٘بٟٔبیی ٔب٘ٙس جّس  ٚدكز جّس  ٚغیط ٜذٛز زاضی ٕ٘بییس  ------اِجش ٝثٟشط اؾز یه ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبز ٜقس٘ ٜیع اضؾبَ ٕ٘بییس.
اٌط ٘بْ فبیّٟب ضا فبضؾی اضؾبَ ٕ٘بییس ثؼس اظ زاّ٘ٛز ث ٓٞ ٝضیرشٔ ٝی ق٘ٛس  ٚلبثُ ذٛا٘سٖ ٘رٛاٙٞس ثٛز
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سٛج :ٝجٟز زضذٛاؾز ؾفبضـ وبضٞبی چبدی  ٚسجّیغبسی حشٕب یه ثطي سٛضیحبر ثب شوط سؼساز ٛ٘ ٚع وبغص ٔ ٚحُ ٞبی
ثطـ ٚسب  ٚسٛضیحبر ٔٛضز ٘یبظ ث ٝنٛضر وبُٔ ثطای ٔب فبوؽ ٕ٘ٛز ٚ ٜیب ٕٞطا ٜوبضٞب ایٕیُ ٕ٘بییس اِجش ٝث ٝنٛضر فبیُ
jpgیب pdfث ٝنٛضر ثؿیبض ؾجه ظیطا سٛضیحبر سّفٙی ٕٞیكٔ ٝكىُ ؾبظ ذٛاٞس ثٛز ( .جٟز وبضر ٚیعیز وٛ٘ ٝع وبضر زض ٘بْ
فبیُ ػٛٙاٖ قس ٜثبقس ٘یبظی ث ٝاضؾبَ فبیُ سٛضیحبر ٘یؿز ٚفمظ سّفٙی سبییس اضؾبَ  ٚقٕبض ٜدیٍیطی ثٍیطیس )
سٛج ٝفطٔبییس و ٝاضؾبَ سٛضیحبر ثؿیبض ٔ ٟٓاؾز ٔ ٚالن وبض قٕب ٔیجبقس  ٚؾؼی ٕ٘بییس زض یه فبیُ وٛچه عطح وبض
 ٚسٛضیحبر ٔ ٚحُ ٞب ی ثطـ  ٚسؼساز ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛسٛضیحی ضا و ٝالظْ ٔیسا٘یس  ٚثبیس زض وبض اػٕبَ قٛز ضا شوط ٕ٘بییس  ٚسٛجٝ
زاقش ٝثبقیس و ٝلؿٕز ٔشٗ ٘بٔ ٝایٕیُ ٔٛضز لجٕ٘ َٛیجبقس ظیطا أىبٖ ثطزاقز آٖ زض ظٔبٖ زضیبفز فبیُ ث ٝزِیُ سؼسز ایٕیُ
ٞب ٔیؿط ٘یؿز  ٚآٖ لؿٕز فمظ جٟز ؾالْ ٔ ٚؼطفی  ٚاػالْ سّفٗ اؾز .
ٕٞىبض ٌطأی حشٕب ثؼس اظ اضؾبَ فبیُ ٕٞطا ٜثب فبیُ س ٛضیحبر ثب زفشط ٕٞبٍٙٞی ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜغٕئٗ قٛیس و ٓٞ ٝوبض قٕب
ضؾیس ٜاؾز  ٓٞ ٚفبیُ ٞب  ٚوبض قٕب ایطازی ٘ساضز ٔ ٚب٘ؼی ثطای چبح  ٚسِٛیس آٖ ٘یؿز  ٚقٕبض ٜؾفبضـ (دیٍیطی ) ذٛز ضا
زضی بفز ٕ٘بییس  ٚثؼس اظ آٖ جٟز ٞط ٌ ٝ٘ٛدیٍیطی ثبیس قٕبض ٜضا اػالْ ٕ٘بییس  ٚزض نٛضسی و ٝقٕب قٕبض ٜؾفبضـ ٘ساقش ٝثبقیس
ثسیٗ ٔؼٙی اؾز و ٝؾفبضقی ثطای قٕب ثجز ٘كسٔ ٚ ٜطاحُ اجطای ؾفبضـ قٕب قطٚع ٘كس ٜاؾز  .زضضٕٗ قٕبض ٜثبض ٘بٔٝ
اضؾبَ وبض قٕب  ٓٞعجك قٕبض ٜثطای قٕب دیبٔه ذٛاٞس قس  ٚیب قفبٞی اػالْ ٔی قٛز .
ٕٞىبضاٖ ٌطأی اٌط ضٚظی چٙسیٗ ایٕیُ  ٓٞاضؾبَ ٔی ٕ٘بییس ٕٞیك ٝذٛز ضا ٔؼطفی ٕ٘بییس  ٚسّفٗ سٕبؼ ضا  ٓٞثٍصاضیس ظیطا
ایٕیُ ٞبی زضیبفشی ٔب ظیبز ٞؿشٙس ٔ ٚب ثبیس ایٕیّٟبی زضیبفشی ضا زض فطْ ٔرهٛل ثجز ٕ٘بییٓ ثب شوط سٛضیحبر  ٚاؾٓ فطؾشٙسٜ
وبض ٚقٕبض ٜسٕبؼ  ٚغیطٚ ٜاٌط فطْ قٕب ٘بلم ثبقس ٕٔىٗ اؾز چٙسیٗ ضٚظ ثس ٖٚدیٍیطی ثٕب٘س.

اهام علی(علیه السالم) فرهىدًد:
ق عٌَْكَ؛
ك وَ كِتَابُكَ َأبْ َلغُ هَا يَ ٌْطِ ُ
عقْلِ َ
ى َ
رجُوَا ُ
رَسُىلُكَ تَ ْ
پیك تى ًواياًگر عقل تى است و ًىشته ات گىياتر از گفتهات.
توجه داشته باشید طبق حدیث گزانقدر فوق ایمیلی که شما ارسال می نمایید نشانگز دقت عمل شما در کارهایتان و ساسماندهی و بزنامه
ریشی صحیح شزکت شما و خود شما می باشد لذا در ارسال ایمیل عجله نکنید و جوانب آن را بزرسی نمایید

 -6کسورات قاوووی و مالیات بر ارزش افسوده
وّی ٝوؿٛضار لب٘٘ٛی  ٚثیٕٔ ٚ ٝبِیبر ثط اضظـ افعٚز ٜؾفبضقبسی و ٝث ٝایٗ وب٘ٚ ٖٛاٌصاض ٔیكٛز ثط ػٟس ٜؾفبضـ
زٙٞس ( ٜقٕب ) ٔی ثبقس  ٚثب سٛج ٝث ٝایٙى ٝوب٘ ٖٛسجّیغبسی ٔبٞبٖ ضؾٓ سىؿٛاض ؾؼی ثط اضائ ٝاضظا٘شطیٗ ٘طخ ضا زاضز وؿٛضار
لب٘٘ٛی زض لیٕز ٞب ِحبػ ٘كس ٜاؾز  ٚثسیٗ سطسیت دطزاذز ٞعیٞ ٝٙبی ٔصوٛض ثط ػٟس ٜقٕب ذٛاٞس ثٛز ضٕٗ ایٙى ٝایٗ وبٖ٘ٛ
دیٍیطی ؾفبضقبر قٕب ضا ا٘جبْ ٔیسٞس  ٚثهٛضر ٚاؾغ ٝاضائ ٝذسٔبر ٔی ٕ٘بیس  ٚاِجش ٝزض نٛضسی و ٝلهس زاضیس دطزاذز
وؿٛضار لب٘٘ٛی لطاضزازٞب ثطػٟسٔ ٜب ثبقس ثبیس ثب ایٗ وبٕ٘ٞ ٖٛبٍٙٞی ٕ٘بییس  ٚلطاضزاز وشجی سبییس قس ٜثب ایٗ وب٘ ٖٛزاقشٝ
ثبقیس .

 -7شرایط حل اختالف و مشکالت در کارها

ثب سٛج ٝث ٝایٙى ٝث ٝعٛض ٔؼٕ َٛوّیٕٞ ٝىبضا٘ی و ٝاجطای وبضٞی چبدی ذٛز ضا ثٔ ٝب ٔی ؾذبض٘س زض قٟطؾشبٟ٘بی زٚض اظ انفٟبٖ
ٔیجبقٙس  ٚأىبٖ أضبی ضؾٕی ایٗ لطاضزاز ٕ٘یجبقس ِصا نطف ایٙى ٝایٗ ٔٛؾؿ ٝث ٝقٕب لجُ اظ قطٚع وبض اػالْ ٔی ٕ٘بیس و ٝایٗ
سٛافك ٘بٔ ٝضا وبٔال ٔغبِؼٕ٘ ٝبییس  ٚزض نٛضر قطٚع وبض ثب ٔب ٘شیج ٝایٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝسٕبٔی قطایظ ایٗ سٛافك ٘بٔ ٝضا لجٕٛ٘ َٛزٜ
ایس ٔ ٚالن وبض ٔب ٕٞیٗ سٛافك ٘بٔٔ ٝیجبقس ظیطا زض نٛضسی و ٝسٛافك زیٍطی ثب قٕب قس ٜثبقس ثبیس لطاضزاز وشجی زاقش ٝثبقیس .
ِیٙه ٔغبِؼ ٚ ٝزضیبفز ایٗ سٛافك ٘بٔ ٝزض نفح ٝا َٚؾبیز ٔٛجٛز ٔی ثبقس  ٚزض نٛضر ٞط ٌ ٝ٘ٛاثٟبْ ٔی سٛا٘یس ثب ٔب
ٕٞبٍٙٞی  ٚؾٛاَ ٕ٘بییس  ٚزض نٛضر ٞطٌ ٝ٘ٛاقىبَ اظ قطٚع وبض ذٛززاضی ٕ٘بییس  .زض نٛضسی و ٝوبض ٞب ثب ٔكىّی  ٚایطازی
ٕٞطا ٜقس جٟز ثطض ؾی ثبیس لجُ اظ دبیبٖ یه ٞفش ٝاظ سحٛیُ اِٚیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝایٗ ٔٛؾؿ ٝاضجبع قٛز سب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ٚ
اٌط زض ٟ٘بیز قطایظ ٘ ٚظطار ایٗ ٔٛؾؿٛٔ ٝضز سٛافك قٕب ٘جٛز وبض ث ٝزٛٔ ٚؾؿ ٝسجّجغبسی  ٚیب چبدی ٔٛضز سبییس ز ٚعطف اضجبع
ٔی قٛز  ٚزض ٟ٘بیز ٘یع اظ وبضقٙبؾبٖ ٔٛضز سبییس ازاض ٜاضقبز اؾشفبز ٜذٛاٞس قس ٞط چٙس ثبیس سٛج ٝزاقش ٝثبقیس قطایظ ایٗ
سٛافك ٘بٔ ٝزض ض٘ٚس اػشطاضبر ٔالن وبض ذٛاٞس ثٛز .

 -8خالصه ای از مراحل کار و سفارش
ٕٞ -1بٍٙٞی لیٕز  ٚظٔبٖ وبض ضا اظ ٔب ٌطفش ٝثبقیس  -2اضؾبَ وبض  -3 jpgزلز 300ث ٝایٙچ  ٚویفیز9
چٟبض عطف عطح ٘ -5بْ فبیُ السیٗ ٛ٘ ٚع وبض زض اؾٓ فبیُ زضج قٛز

 -4ضػبیز فبنّٝ

 -6سٕبٔی فبیُ ٞبی ؾفبضـ  ٚسٛضیحبر ثب  ٓٞظیخ

ق٘ٛس  ٚیه ایٕیُ اضؾبَ قٛز  -7وبضٞبی حؿبؼ  ٚؾٍٙیٗ ثب ؾی زی  ٚفطٔز سیف اضؾبَ قٛز  -8فبیُ jpgسٛضیحبر ٚ
زضذٛاؾز ؛ ایٕیُ  ٚیب فبوؽ قٛز

 -9قٕبض ٜدیٍیطی ؾفبضـ ذٛز ضا اظ ٔب ٌطفش ٝثبقیس  ٚدیف دطزاذز ضا ٚاضیع ٕ٘ٛزٜ

ثبقیس  -10سؿٛی ٝحؿبة  -11دیٍیطی وبض ذٛز  -12اضؾبَ وبضٞب اض عطیك دبیب٘ ٝاسٛثٛؾطا٘ی  ٚاػالْ قٕبض ٜثبض٘بٔٝ

حتواً در ایویل های ارسالی  ,خىد را هعرفی ًوایید و آدرس و تلفي اعالم ًوایید
حتی اگر روزی چٌدیي ایویل ارسال هی ًوایید و اطالعات کار خىد را ذکر ًوایید
و به گفته های تلفٌی تکیه ًکٌید
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