
 

 

؟"  هیتسک یدارو" ای است"  هیتامیو"  کی شما محصول ایآ  

 

 ذیخْاُ یه اگز ؟ را"  يیتاهیّ"  کی ًقص ای کٌذ یه یتاس را"  يیتسک یدارّ"  کی اىیهطتز یتزا ضوا َیاّل کار ّ کسة

"       کی کَ است آى یاصل ضزط, ذیتساس ارُایهع توام تا هتٌاسة را یکار ّ کسة ّ ذیکٌ جلة خْد تَ را اىیهطتز ًظز

ذیتاض"  هسکي یدارّ . 

 

 آًاى ًگاٍ اس را خْد کار ّ کسة یعٌی تاضذ یه اىیهطتز ًگاٍ اس خْد تجارت هطاُذٍ, تجارت در ّاجة اصْل اس یکی

 تا را آًاى هطکل ّ دارًذ اسیً آى تَ اىیهطتز کَ است یشیچ ُواى قایدق ضوا جاًة اس ضذٍ ارائَ خذهات ای کاال ایآ. ذیتٌگز

 ضک تذّى است یهٌف پاسخ اگز یّل. تاضذ راحت التاىیخ تاضذ یه"  یآر"  جْاب اگز کٌذ؟ یه تزطزف يیهع یا تْدجَ

ضذ خْاُذ ختن تِتز فزّش فزصت کی یتزا اًتظار ای ّ ضغل زییتغ ای ّ کن یدرآهذ تَ, ضوا تجارت سزًْضت . 

 

باشد؟ یم چه در"  مسکه یدارو"  و"  ها هیتامیو"  انیم تفاوت حال  

 

 یًقط یّل دارًذ کٌٌذٍ لیتسِ یًقط اّقات اغلة. ستیً یضزّر یّل است خْب ُا يیتاهیّ داضتي:  ُا يیتاهیّ

 ی ًسخَ هعوْال. تاضذ یه یاریاخت, کٌٌذٍ یزیطگیپ یُا يیتاهیّ اس استفادٍ, دارّخاًَ کی ُواًٌذ قایدق.ًذارًذ یادیتٌ

تاضذ یه ارساًتز هسکي یدارُّا تا سَیهقا در يیتاهیّ یدارُّا یحاّ . 

 

 یًو اىیهطتز یتزا یکارتزد  ی تزًاهَ چیُ کَ ذیضذُا هْجَ یٌتزًتیا یُا ضزکت تا تارُا ّ تارُا ُن ضوا ذیضا: هثال

 ًصة یآساً تَ را گزید یُا ضزکت یافشار ًزم یُا تزًاهَ تا کٌٌذ کوک اىیهطتز تَ کَ است يیا کارضاى تلکَ ساسًذ

 .کٌٌذ

 تَ اىیهطتز ًثاضذ ُا ضزکت خذهات اگز کَ چزا ذیآ یًو حساب تَ یّاقع تجارت کی ُا آى ّکار کسة, یکل ًگاٍ کی در

 خذهات تَ ًَ تاضذ یه یکارتزد افشار ًزم تَ اىیهطتز یاصل اسیً.کزد خْاٌُذ یاًذاس راٍ ّ ًصة را یاصل افشار ًزم یقیطز

ضزکت يیا . 

 

 ّ تاال درآهذ ّ داضت خْاُذ اسیً ضوا تَ دائوا اىیهطتز,تاضذ تخص آرام یدرّ ُواًٌذ ضوا تجارت اگز:  هسکي یدارُّا

 یه ذیتْل ضذٍ فیتعز یا تْجَ تا هحصْالت يیا, هِوتز ُوَ اس ّ. داضت خْاُذ درتز ضوا یتزا را یکوتز یُا ٌَیُش

 ضوا فزّش سزعت ضذى کٌذ سثة تاسٍ یُا تْدجَ اس استفادٍ. ستیً آًِا ذیتْل یتزا تاسٍ یُا تْدجَ تَ اسیً ّ ضًْذ

ضذ خْاُذ . 

 

 

 



 

 

 

 سثة ُا تزًاهَ آى اس استفادٍ کَ کٌٌذ یه ارائَ یپشضک ّ یدرهاً هزاکش یتزا را ییُا تزًاهَ, ُا ضزکت اس یتزخ:  هثال

 یُا ٌَیُش جولَ اس هطة ٌَیُش ذیداً یه کَ ُواًطْر. ضْد یه یدرهاً هزاکش ّ ُا هطة یتزا یهصزف ٌَیُش ضذى کن

 يیع در ّ ضْد یه کاستَ یهصزف یُا ٌَیُش اس یاریتس گزدد تزطزف هطکل يیا اگز. تاضذ یه پشضکاى کار یتزا هِن

کٌذ یه حاصل شیً یطتزیت سْد حال . 

 

 یُا ٌَیُش ّ ضذٍ تاالتز یدرآهذُا جادیا سثة اىیهطتز یاصل یاسُایً تز کزدى توزکش چگًَْ کَ نیداً یه حال يیتٌاتزا

, ضذ خْاُذ ضوا تجارت یتزا تاال یدرآهذُا جادیا تَ هٌجز, ضوا اىیهطتز تیهْفق, تالطثع. دارد یپ در را یکوتز یهاد

دارًذ اسیً آى تَ ّ تْدٍ اىیهطتز یتزا"  ذیتا"  کی ضوا تجارت چْى . 

 

 یهاداه. ذیتاض جذاب ّ جالة خْد یاحتوال اىیهطتز یتزا تا ذیتساس را خْد تجارت, هسکي یدارُّا تَ هطاتَ یرّض تا

 .داضت خْاُذ طزفتیپ یتزا یراُ ضوا تجارت تاضٌذ داضتَ اسیً ضوا یکاال تَ اىیهطتز کَ


