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را���ر ����ران �����
را���ر ����ر�� ی را���ران �� ����ا�ی ار���ط ������ ���ن ا���ر، ��ار��ت 
در  را  او��ـ�  �ـ�اد  و  ���ـ�ت  �ـ��رش  و  ���ـ�ل  ���ـ�،  و  �ـ��رش ��  و 
���و�ـ��� ��ـ� ���ـ�د ���ـ��؛ ا��ـ�ن �ـ� ���ه ��ـ�ی از �ـ�ارش ����ـ� 
 ،(Outstanding) و ������  ���رش ��ی در راه  (Action Notice) د�����
������ ��ـ�ی د��ـ� و در�ـ�� �ـ�ای ���ـ� ���ـ�ت ا��ـ�م �� �ـ�د �ـ� از 

ا����� ��� در ا���ر و ��اب ������  ������ی �� ���.
�� ��وه، ا�� ������ ���ی، ��دش ���� ا����ت در ��آ�����ی ���ـ�ط �ـ� 

ا��ـ�ر ���ـ�ت و ��اد او���، ���ـ� و وا�� ����  را ��ا�� �ـ�ده ا��.

���ز ��� و ��ر
���و���ـــ� ���، ���ز��� ار���ط ������ وا�� ����� ����� �� وا�ـــ� 
�ـ�ار��ت �ـ�د �� ���ا�ـ� �ـ� از ������ ���ی و ا��م ���� �� ��ار��ت، 
دو�ـ�ره ی  ��ـ�  از  و  �ـ�د  آ��ه  ���ز���ی �ـ�  ا�ـ�  ���ـ� ی  و���ـ�  از 
در��ا�ـ� ��، ا����ـ� ���ـ�ت و �ـ�اد او��ـ� در ا���ر و ��اب �ـ����� 

������ی ���.

���و���� ���
از ���� ��ی ����و در ���� ���و���� ا��ان ا�� �� �� ����� 
����ـــ� ����ــ� ٣٠٠�ـــ�ار �ـ� ��� ا���ـ� �ـ�� در �ـ��� ����ـ��، 
�ـ�وش  �� ��ـ�.  ��ا�ـ�  را  ���ـ����  ��آ�رده �ـ�ی  او��ـ�  ی  �ـ�اد 
���ـ�ل در ���و�ـ��� ��ـ�، �ـ��� ��وش دا��ـ� از ���� ��رس و 

��وش ��درا�� ا��.

www.systemgroup.net/success-stories

را���ران ����ران �����
را����ی ���ز��ی ��ص ���� �����

��  ����ل ����دی و ������ ���ی د��� ����،
از ا����ـ� ��� در ا��ـ�ر ��ـ���ـ�ی ���ـ�



 WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM    info@ donya-e-eqtesad.com

DONYA-E-EQTESAD NEWSPAPER
صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

مدیر ویژه نامه ها، ضمائم و بنگاه های اقتصادی: داریوش عباسی
دبیر تحریریه ویژه نامه ها: سیما صراف

طراحی:  استودیو دیزاین همکاران سیستم

نشانی:خیابان مطهری، حد فاصل خیابان های سنایی و میرزای شیرازی، پالك 370
تلفن: 87762370-1 »دنیای اقتصاد« به شما »قدرت پیش بینی« می دهد
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