 -13در هىبى ّبیی وِ هججَریذ وبثلْبی تبهیي ثزق تىبیب

 -16استفبدُ اس پزچن ّبی ػشاداری ثب دستِ فلشی در

را اس رٍی سهیي ػجَر دّیذ ثب ایجبد ضیبر در وف سهیي ٍ

هجبٍرت ضجىِ ثزق دار هوٌَع است.

ػجَر وبثل ثزق اس درٍى داوت هستحىن اس آسیت ثِ
رٍوص وبثل ٍ ثزق گزفتگی در اثز رفت ٍ آهذ ػوَم
پیطگیزی ًوبییذ.

Structuring
Your
Product/Service
Content
Information

 -14ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ضجىِ ّبی فطبر هتَسظ ثزق فبلذ
You have a number of alternatives

 organizingثِforحَسُ
هستمین یب ٍرٍد
ثبضٌذ،
رٍوص ػبیك هی
توبس the
content
of your

استYou
might
choose
الىتزیىی آًْب to
brochure.حول
لذا در ٌّگبم
خغزًبن
ثسیبر
devote each column to a separate

ضجىِ
هجبس ثب
 suchثِ فبصلِ
ػشاداری
ػلن ،ثیزق ٍ پزچن ّب
point
or theme,
ی as
quality
and value. Remember,
these
فزهبییذ.
ّبی ثزق َّایی تَجِ
points should tie in with your
introductory text on the first page
of the brochure.

An Alternate Approach
On the other hand, you might
want to organize your information
با as a continual stream of

-17اس ػجَر دادى ٍ یب اتصبل سین ٍ وبثلْبی ثزق ثِ دارثست
فلشی ثذٍى استفبدُ اس داوت ٍ یب لَلِ ػبیك خَدداری گزدد.
 -18در صَرت هطبّذُ ّز گًَِ حَادث ثزلی هبًٌذ پبیِ
ضىستگی ،سین پبرگی ،آتص سَسی در تجْیشات ثزلی ،ثزق

گزفتگی ٍ  ...سزیؼب ثب تلفي ّبی ( 121هزوش فَریتْبی ثزق) ٍ
( 125آتص ًطبًی) توبس ثگیزیذ.

 -15اس ًصت ریسِ ّبی رٍضٌبیی ثز رٍی پبیِ ّبی ثزق
خَدداری ًوبییذ.

تْیِ وٌٌذُ :ضزوت تَسیغ ًیزٍی ثزق ضیزاس
(دفتز ایوٌی ٍ وٌتزل ضبیؼبت )

ضَرای ّیئبت هذّجی ضیزاس

توصیه های ایمنی به منظور
پیشگیری از برق گرفتگی در ایام

عساداری محرم

ثب تَجِ ثِ فزا رسیذى ایبم سَگَاری سبالر ضْیذاى

 -3در سهبى ثزپبیی ٍ یب جوغ آٍری تىبیب ٍ خیوِ ّبی

 -7ثِ هٌظَر هذیزیت هصزف ٍ جلَگیزی اس

ٍ آهبدُ سبسی فضبی ضْزّب جْت ثزگشاری هزاسن

ػشاداری رػبیت فبصلِ هجبس (حزین) سِ هتزی اس ضجىِ

ّذررفت اًزصی ،الهپ ّب ٍ چزاؽ ّبی رٍضٌبیی

ػشاداری در تىبیب ،هسبجذ ٍ حسیٌیِ ّب ،رػبیت

ٍ تبسیسبت ثزلی در سهبى ًصت پزچن ،پالوبرد ٍ

در عَل رٍس خبهَش ثبضذ.

اصَل ایوٌی سیز ثِ هٌظَر پیطگیزی اس حَادث ثزق

دارثست ضزٍری است.

گزفتگی تَصیِ

هی گزدد:

 -8آثسزدوي ّب ثبیستی هجْش ثِ سیستن
ارتیٌگ ثِ هٌظَر هحبفظت اس اتصبل ثذًِ ٍ

 -1صؼَد اس پبیِ ّبی ثزق جْت ًصت پزچن ،پالوبرد،

جلَگیزی اس ثزق گزفتگی احتوبلی ثبضٌذ ٍ

پبرچِ ًَضتِ ٍ  ...ثِ دلیل احتوبل سمَط ٍ ثزق گزفتگی

استفبدُ اس لَلِ آة یب گبس جْت اتصبل سهیي

ثسیبر خغزًبن ثَدُ ٍ هوٌَع است.

حفبظتی هوٌَع است.
 -9رػبیت فبصلِ هٌبست سین – اتصبالت–
ادٍات ٍتجْیشات الىتزیىی اسهَاد ٍ هصبلح
لبثل اضتؼبل (پزدُ ،پزچن ،فزش ،تبثلَ) الشاهی
ّ -4یبت ّبی ػشاداری در هسیز حزوت خَد السم است
فبصلِ ایوي اس ضجىِ ّبی ثزلذار را رػبیت ًوبیٌذ تب اس
ثزٍس حَادث ًبگَار جلَگیزی ضَد.
 -5استفبدُ اس فیَس استبًذارد ( فیَس دٍ پل )  ،ولیذّبی
حفبػ جبى ،استفبدُ اس وبثل ّبی رٍوص دار ٍ سبلن،

 -2در صَرت ًیبس ثِ تبهیي ثزق هىبًْبی ػشاداری اس

ػذم اخذ اًطؼبثبت هختلف اس یه پزیش ٍ ػذم استفبدُ

گزفتي ثزق غیز هجبسً ،بایوي ٍ خالف ضزع تَسظ

اس الهپ ّبی پز هصزف ٍ ثذٍى حفبػ تَصیِ هی ضَد.

افزاد فبلذ صالحیت خَدداری ًوَدُ ٍ ثب هزاجؼِ ثِ
ادارُ ثزق هٌغمِ ٍ یب اس عزیك سبیت ایٌتزًتی
ضزوت ثِ ًطبًی  www.shirazedc.co.irثخص
خذهبت هطتزویي ( خذهبت غیز حضَری )
درخَاست ثزق وَتبُ هذت ًوبییذ.

 -6در صَرت ثزٍس ّز گًَِ هطىل ثزلی ٍ یب ًب ایوي

است.
 -10فیَس ثزق ثبیذ استبًذارد ثَدُ ٍ اس استفبدُ
اس فیَسّبی تمَیت ضذُ ٍ غیزاستبًذارد جذاً
خَدداری ضَد.
 -11ثِ هٌظَر پیطگیزی اس آتص سَسی ثِ ّیچ
ػٌَاى سین یب وبثل ثزق اس سیز فزش ػجَر دادُ

ًطَد.
 -12دستگبُ ّبی هتَلی هسبجذ ٍ ّیبت ّبی

ضذى تبثلَ ثزق هَلت اس دستىبری ٍ دخبلت در ضجىِ

هذّجی هی ثبیست ثز رػبیت هَارد ایوٌی اس سَی

تَسیغ ثزق خَدداری ًوَدُ ٍ سزیؼب ثب هزوش فَریتْبی

جَاًبى در سهبى اًجبم هزاسن سَگَاری ًظبرت

ثزق ثِ ضوبرُ  121توبس حبصل ًوبییذ.

ًوبیٌذ.

