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﹫︪︐︣ از ﹁﹠﹢ن،  ︋︧ــ﹫︀ری از ا﹁︣اد، ︧ــ︀︋︡اری را ﹋﹞﹩︋ 
﹝﹀︀﹨﹫﹛ و رو﹥ ﹨︀ و ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉︣﹁﹥ ﹁﹠﹩ ﹝﹩ دا﹡﹠︡. 
 ﹟︧︀︋︡اران ﹡﹫︤ ا م ﹝︣دم، ︋﹙﹊﹥ ︋︧﹫︀ری از﹢﹝︻ ︀﹠︑ ﹤﹡
︻﹢ا﹝﹏ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁﹢ت و﹁﹟١ ︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︫﹠︀︨﹠︡. 
︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︵﹢ر︗︡ی ︋﹥ ︾﹙︳ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه ا︨️؛ 
ا﹜︊︐﹥ ا﹎ــ︣ ︑﹠︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉︣﹁﹥ ﹁﹠ــ﹩ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
︫ــ﹢د. ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ز︣︋﹠︀ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی 
︧ــ﹫︀ری از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹡︧︀﹡﹩  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و︋  ا﹡︖︀م ا﹇︡ام︨ 
را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ا﹟ ﹝︧ــ﹫︣، ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︵﹢ر 
︋﹠﹫︀دــ﹟  ﹉︣﹁﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ️، ﹋ــ﹥ ر﹁︐︀ر ﹝︣دم 
در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ و ا︗︐﹞ــ︀ع را ﹨︡ا️ ﹋︣ده و ︋ــ︣ آ﹡︀ ا︔︣ 
﹝﹩ ﹎︢ارد؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︣ ز﹡︡﹎ــ﹩ ﹝︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣ اداره و 

︑﹢︨︺﹥ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد.

 ︡︀︋ ︤﹫﹡ ︀﹞ ،﹜﹫︨︀﹠︪︋ ︧ــ︀︋︡اری را و﹇︐﹩ ﹨﹞﹥ ا︋︺︀د
اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع را ﹇︡ر ︋︪﹠︀︨ــ﹫﹛ ﹋﹥ ﹍﹢﹡ــ﹥ ا︠﹑ق در 
﹝﹢ر ا ﹟︣﹁﹥ ﹇︣ار دارد و ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️ آن 
 ﹤﹁︣ .ــ︡اد ﹋︣د﹝﹚﹇ ︰﹞ ﹩﹠﹁ ــ﹥ ای ا︋︤اری و﹁︣ را
ا︠﹑﹇﹩، ︣﹁﹥ ا︧ــ️ ﹋﹥ ﹋﹠︩ و ︋﹩ ﹋﹠︪﹩ آن در ︀ل 
و آ﹠︡ه ︋︣ د﹍︣ان ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد و ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹡︷﹛ 
 ︣︋ ﹟و ︗﹢ا﹝︹ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹠︀︋︣ا ︀﹡︀﹞ا︠﹑﹇﹩ ︨ــ︀ز

ر﹁︐︀ر ﹁︣دی و ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︤ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد.
﹥ آ﹝﹢زش ︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︋﹢ط ا︨️، ا﹎︣  ︑︀ آن ︗︀ ﹋﹥︋ 
︧ــ︀︋︡اری ︑﹠︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︣﹁﹥ ﹁﹠﹩ ︎﹠︡ا︫ــ︐﹥ ︫﹢د، 
 ︡︀︋ ﹤﹡﹢﹍ ︧ــ︀︋︡اری را ﹤﹋ ️︨︀︗ ﹟ا ﹜﹞ ︩︨︣︎
 ﹤﹁︣ ﹉ ︧ــ︀︋︡اری را ﹩و﹇︐ــ ،﹤︣﹎ا﹡︖ــ︀م داد؟ ا
 ︀﹠ا ﹜﹞ ︀یا︗︐﹞︀︻ــ﹩ و ا︠﹑﹇ــ﹩ ︋︡ا﹡﹫﹛، ︎︨︪︣ــ

︧︀︋︡اری︧︀︋︡اری
﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ 

︣﹁﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا︠﹑﹇﹩︣﹁﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا︠﹑﹇﹩
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﹨︧︐﹠︡: ︧︀︋︡اری ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ و ︧ــ︀︋︡اری ︀︋ ﹤︡ ︋﹊﹠︡؟ 
 ﹟ا ﹤﹝﹨ ﹤︋ ︡︀︋ ای ﹤﹁︣ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︀ن، ﹝︣︋﹫︀ن، و﹢︖دا﹡︪ــ
︡﹨﹠︡. ︧ــ︀︋︡اری ︀︋︡ در ز﹝﹫﹠﹥ ای ﹋﹥ در آن   ︋︨︀︎ ︀︎︨︪︣ــ
︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، آ﹝﹢︠︐﹥، درک، و ︑﹞︣﹟ ︫ــ﹢د، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آ︔︀ر 

︧︀︋︡اری ︋︣ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫︐︩ ﹡﹫︤ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.
﹝︀ در ︫ــ︣ا︴﹩ ز﹡︡﹎ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︫ــ︀︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان «︻︭︣ 
﹥ ار﹇︀م  ــ﹢د؛ ︺﹠ــ﹩ ︗︀﹩ ﹋ــ﹥ در آن︋  ︧ــ︀︋﹍︣ی» ︑﹢︮﹫︿︫ 
 ﹩︐ ︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛ و﹝︐︻ــ︿ ا﹚︐﹞ ︀ی﹚﹊ــ︣دی در ︫ــ﹊﹚﹝︻
︣ای  ا︐ــ︣ام ﹝﹩ ﹎︢ار﹛، و ا﹟ ار﹇︀م در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︐︊﹢ع ﹝︀︋ 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و د︨︐﹫︀︋﹩ ︑ ︀︴﹩ از ︭︠︀︫︀ی ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د٢ 
(KPIs) ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ﹨﹞︀ن ︗︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹢ت و﹁﹟ 

︧︀︋︡اری در را﹨︊︣ی ز﹡︡﹎﹩ و ︫ــ﹊﹏ د﹨﹩ ︋﹥ ر﹁︐︀ر ﹝︀ ﹁︣ا﹎﹫︣ 
﹝﹩ ︫﹢د.

 ︡﹠︐︧﹨ ️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ در ﹤﹋ ﹩︀︐﹫﹛︀︺﹁ ︧︀︋︡اری، ا﹨︡اف و
را ﹝︪ــ﹢د و ﹝︀︨ــ︊﹥ ︢︎︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹡﹞︀︩ وا﹇︺﹩ ︋﹥ ﹡︷︣ 
﹠︀︋︣ا﹟ ا﹟ ا︧ــ︀س را ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ وا﹇︺﹍︣ا  ﹝﹩ ر︨ــ︡؛ و︋ 
﹨︧ــ︐﹫﹛ و ︋﹥ ︀﹜︩ ﹋︪﹫︡ه ﹡﹢ا﹨﹫﹛ ︫ــ︡. ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ او﹜﹫﹥ از 
وا﹇︺﹫︐︀ی ﹇︊﹢ل ︫ــ︡ه در ︻﹞﹏، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در ︭︠︀︫︀ی 

﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ز﹝︀﹡﹩، ﹇︧﹞︐﹩ و ﹁︣دی ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د.
︫ــ︭︠︀︀ی ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞﹢ل و ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای  ﹎︣و﹨﹩ از داده ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری،︋ 
 ﹟ا ︀ ،﹜﹨ا﹝﹊︀ن ا﹇︡ام و ر﹁︐︀ر را ﹁︣ا ︀︑ ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹤﹫︑ و ﹩︣ا︵

ا﹝﹊︀ن را ︨﹙︉ ﹋﹠﹠︡.
︧ــ︀︋︡اران ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ را ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 
﹋﹥ ︫ــ︭︠︀︀ی ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︣ آن ا︨︀س ︑﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛ 
︋﹠︀︋︣ا︀︗ ﹟﹍︀ه ﹝﹞︐︀ز  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری را در ︗︀﹝︺﹥ ︑︓︊﹫️ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︫ــ︭︠︀︀ی ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢︔︣ ﹡︀د︡﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡؛ ا﹝︀ 
︉ و﹋︀ر، ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩  ︋﹥ وا﹇︹ در ﹁︱︀ی ﹋︧
︗︣ــ︀ن دار﹡︡. آ﹡︀، ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹡﹞﹢﹡﹥، در ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹨ــ︀، ﹇︴︀ر﹨︀ و 
 ﹩﹚﹞ ︀ی︐﹛و درون دو ︀﹊﹡︀ ا︑﹢︋﹢︨ــ︀، در ز﹝﹫﹟ ﹁﹢︑︊︀ل، در︋ 
︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ﹡︀ ︋︣ ر﹁︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩ از ﹨︣ ﹡﹢ع، ﹋﹥ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ 

﹝︣︋﹢ط ا︨️، ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. 
︣ ︗︀ــ﹍︀ه ﹝﹞︐︀زش  ︧ــ︀︋︡اری در دوره ︗︡ــ︡، ︋ــ︀ ︑﹊﹫﹥︋ 
 ،︀﹡︀﹞ــ️ و را﹨︊︣ی ︨ــ︀زــ﹛ ︋︣ای ﹨︡ا﹞ ــ﹢ان ا︋︤اری﹠︻ ﹤︋

︢ــ︣ش ا︋︺︀د ا︗︐﹞︀︻﹩  ا﹇︐︭︀د﹨ــ︀ و ︗﹢ا﹝︹، ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ا︨ــ️.︎ 
︧︀︋︡اری، ︋﹥ ا︋︺︀د ا︠﹑﹇﹩ ا ﹟︣﹁﹥ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹡﹞︀︀ن 
︫ــ︡ه و دروغ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉︣﹋️ ︾﹫︣ا︠﹑﹇﹩ را 
 ﹤﹁︣ ،﹩﹠﹁ ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹤︋ ︀دادن︋ .︡﹠﹋ ︎︀ک
ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ و ︣﹁﹥ ا︠﹑﹇﹩، ﹨﹞﹥ ا︋︺︀د ︧ــ︀︋︡اری را ︫ــ﹊﹏ 

﹝﹩ د﹨︡.
 ︣﹍د ﹤﹁︣ ﹟ــ︧ــ︀︋︡اری، ا ︋ــ︀ ︋︣︑︣ی دادن ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا︋︺︀د
 ︩︀﹫﹎︥و︨﹫﹙﹥ ای در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ و ︀ ﹟﹁ ان﹢﹠︻ ﹤︋
ا﹎︣ ︋﹩ ا︔︣ ﹡︊︀︫ــ﹠︡، ︠﹠︓﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡. ا﹟ ︋︀ور، ا︋︺︀د ا︗︐﹞︀︻﹩ و 
 ️︧﹫﹡ ︣﹍︐︺﹠︮ ﹉ ︧︀︋︡ار .︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣درا ﹡︀د ﹤﹁︣ ﹩﹇﹑︠ا
︋﹙﹊﹥ ︐﹞ ﹉︭︬ ا︨️ ﹋﹥ ︑ ︡︀︋︭︬ را ︋﹥ د︨️ آورده و 
از آن ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹇︱︀و︑︀ی ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ 
 ﹩︀︧ــ︀︋︡اری ا﹨︡ا﹁﹩ دارد؛ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ رو︫ــ .︡﹨ا﹡︖︀م د
 ﹉ ︧︀︋︡اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ،دارد. ︋︀ ا︨ــ︐﹠︀د ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ار︨︴﹢٣ ︤﹫﹡
︣﹁﹥، ︋﹫︪︐︣ ︫︊﹫﹥ ︋﹥ ︨ــ﹑﹝︐﹩ ︋︣ای ︎︫︤﹊﹩ ا︨️، ︑︀ ﹋︪︐﹩ 

︋︣ای ﹋︪︐﹩ ︨︀زی.
︩ آ﹎︀ه ︋︀︫︡، ﹁︣︮️  ﹢︠ ︣﹎︧︀︋︡اری ا ﹤﹁︣ ،﹤﹡︀︐︊︫﹢︠
دارد ︑︀ ︋︣ای آ︔︀رش ︨︀︎﹍﹢︑︣ ︋︀︫︡. ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ آ︔︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩ و 
 ️︣︡﹞ ︧ــ︀︋︡اری، ︋︺︡ ︑︀زه ای ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ﹩﹇﹑︠ا

︻﹞﹙﹊︣د ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد.
آ︔︀ر ︧ــ︀︋︡اری، ︋﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︠﹢ا︨︐﹥ ︫ــ︡ه و ﹡︀︠﹢ا︨ــ︐﹥، 
﹨︣دو، ﹝︣︋﹢ط ا︨️. در︀﹜﹩ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︺﹞﹢ل ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︪ــ﹛ ﹝﹩ آ﹠︡ و ︫ــ︀︡ ︋︤ر﹎﹠﹞︀﹩ ︫ــ﹢﹡︡، 
﹋ــ﹥ ﹝﹠︖︣ ︋ــ﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ︫ــ︀︬︠ ︻﹞﹙﹊︣دی ــ︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از 
︫ــ︭︠︀︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︡︎ــ︡ه ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر 
﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︎﹫︀﹝︡﹨ــ︀ی ﹡︀︠﹢ا︨ــ︐﹥، ﹋﹥ ︫ــ ️︊︓﹞ ︡︀ــ︀ ﹝﹠﹀﹩ 
︋︀︫ــ﹠︡، ا︾﹙︉ از ︵︣ف ︧︀︋︡اران ﹠︡ان ︵︣ف ︑﹢︗﹥ ﹡﹫︧︐﹠︡. 
 ﹜﹞ ︀ی︭︠︀︫ ﹩﹍︐﹫︧﹎︀ی ︫ــ︣﹋︐﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹁︧︀ر﹫ر︨﹢ا
﹥ ︑﹙ــ︿ و ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت  ︻﹞﹙﹊ــ︣د روی داده ا﹡ــ︡، ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋ 
﹡︀در︨️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ و﹜︤ ﹁︀ر﹎﹢۴، ﹡﹞﹢﹡﹥ ای 

از ا﹟ ﹝﹢رد ا︨️.
 ︀ ،︀︋ د از ﹋︀ر﹋︣دن﹢︠ ﹩︭︫ ا﹡﹫﹛ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی﹢︑ ﹩﹞ ﹩﹍﹝﹨
﹢د ︀ د﹍︣ان را  ــ︭︠︀︀ی ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د︠   ︫︀  ︋️﹀﹛︀﹞ ︹﹇دروا
در﹝﹫︀ن ︋﹍︢ار﹛، ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ آ︔︀ر ﹡︀︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹝﹠﹀﹩ ︀ ز︀ن آور 
︋︣ ر﹁︐︀ر در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀، ︋︀ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀﹝︧︀︻︡ ︋︣ ﹋︀ر﹋︣د و ︑﹢︨︺﹥ 
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︨︀ز﹝︀﹡﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︡ه ا︨️.
︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، در ﹉ دا﹡︪ــ﹊︡ه 
︩ ︎︥و﹨ــ︀ن  دا﹡ ︋ــ﹥  ا︨ــ️،  ﹝﹞﹊ــ﹟ 
﹨︡﹁︀﹩ داده ︫ــ﹢د ︑︀ ︋︣ای ﹋﹞﹊︀ی 
در︠﹢ا︨️  ﹝︧ــ︐﹆﹏  ︎︥و﹨︪︀ی   ﹩﹛︀﹞
 ﹩︀﹁︡﹨ ︀﹡آ ﹤︋ ﹤﹋ ﹟︀ی ا︗ ﹤︋ ،︡﹠﹨︡︋
داده ︫ــ﹢د ︋︣ای درا﹝︡ وا﹇︺﹩ ︎︥و﹨︩ 
﹋﹥ ︀︋︡ ︗︢ب ︫﹢د. ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
ا﹟ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ دا﹡︪ــ﹊︡ه از ﹡︷ــ︣ ︑︺︡اد 
️ ︫ــ︡ه،  ﹋﹞ــ﹉ ﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی در︠﹢ا︨
︋︡ون  ︋︀︫ــ︡؛  دا︫ــ︐﹥   ﹩﹐︀︋ ︻﹞﹙﹊︣د 
︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹨﹫︘ درا﹝︡ ︎︥و﹨︪﹩ 
︋﹥ د︨ــ️ آ﹝ــ︡ه ا︨ــ️ ︀ ︠﹫ــ︣. ︋︣ای 
﹡﹞﹢﹡ــ﹥، ﹉ دا﹡︪ــ﹊︡ه ﹁︣︲﹩ ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨ــ️ ︑︺︡اد ﹝︐﹢︨ــ︳ ١٢ در︠﹢ا︨ــ️ 
﹋﹞﹉ ﹝︀﹜ــ﹩ ︋﹥ ﹡ ﹉ــ︀د ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 
︎︥و﹨︪ــ﹩ ︠︀ص داده ︋︀︫︡، ︑﹠︀ ︋︣ای 
 ﹜﹞ ︬︠︀︫ .︡﹡﹢︫ رد ︀﹡آن ﹋﹥ ﹨﹞﹥ آ
︻﹞﹙﹊︣دی ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه، آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ 
︀︋︡ ︨﹠︖﹫︡ه ︫﹢د، ا﹡︡ازه ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️؛ 

ا﹟ دروا﹇︹ ﹉ ︫﹊︧️ ا︨️.
ا﹁︤اــ︩  و  ﹎︧ــ︐︣ش  را︨ــ︐︀ی  در 
︣﹁ــ﹥ ای  ︧ــ︀︋︡اران   ،﹩﹢﹍︎︀︨ــ
︻﹞﹙﹊︣دی  ︨ــ﹠︖﹥ ﹨︀ی  آ︔ــ︀ر  ︋ــ﹥   ︡︀︋
︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐ــ﹥ ︫ــ︡ه و ﹎︤ارش ︫ــ︡ه ︋ــ﹥ 
️ ﹝︡︣ه، ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹫︪ــ︐︣  ﹫﹨
︎﹫︀﹝︡﹨︀ی  ﹨﹞ــ﹥  ︫ــ︀﹝﹏  ︋﹫︀﹡︪︡ــ﹠︡؛ 
 ︀ ︣د﹊﹚﹝︻ ﹜﹞ ︀ی︭︠︀ا︨︐﹀︀ده از ︫ــ
﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︭︠︀︫︀. ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود 
 ﹜﹞ ︫ــ︭︠︀︀ی  ﹋﹥ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی آ︔︀ر 
︻﹞﹙﹊ــ︣د، ︋﹥ ا︐﹞ــ︀ل ﹝﹢︗︉ ︫ــ﹢د ﹋﹥ 
︫︣﹋︀ی  و  ر﹨︊︣ان  ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︧︀︋︡اران، 
︑︖ــ︀ری، ︲﹞﹟ ﹨︪ــ﹫︀ری ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
 ﹜﹞ ︀ی︭︠︀︫ــ ﹩︱︺︋ ﹤﹋ ﹟ا﹝﹊︀ن ا
 ︀︭︠︀ــ  ︫︣﹍د ︀ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︋  ︻﹞﹙﹊ــ︣د︋ 

︨︣در﹎﹞﹩،   ﹤︋  ︣︖﹠﹞  ﹤﹋،︡﹠︫︀︋ ﹡︀︨︀ز﹎︀ر 
﹋﹞︊ــ﹢د رو﹫ــ﹥ و ﹝﹫︀ن ﹝︀﹍ــ﹩ درو﹡﹩ 
در ︻﹞﹙﹊︣د ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︫ــ﹢د، از رو﹊︣د 

«︑︭﹢︣ ︋︤رگ» ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
﹝﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای 
︪﹛ ا﹡︡ازی ﹎︧ــ︐︣ده در︋︀ره ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی 
آن ــ﹥ در ﹝︺ــ︣ض ︧ــ︀︋︡اری ﹇ــ︣ار 
﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︀ ︋︀ آن ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋﹥ د︨️ 
︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه   ﹤  ،︀﹨︡﹞︀﹫︎  ﹏﹞︀︫ آور﹡︡؛ 
︋︀︫︡ ︀ ﹡︀︠﹢ا︨ــ︐﹥. ︪﹛ ا﹡︡از ﹎︧︐︣ده، 
﹨﹞︣اه ︋︀ ﹉ ︎﹠ــ︡اره ا︠﹑﹇﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝﹠︀︨ــ︊﹩ درذ﹨ــ﹟ ︗︀﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹋﹥ 
﹝︪ــ﹊﹑ت  ︋︣ای  ﹝﹩ ︑﹢ان  آن   ︉︗﹢﹞ ﹤︋
︎﹫︙﹫ــ︡ه، راه ﹚ــ︀ی ا︠﹑﹇ــ﹩ در﹡︷︣ 
﹎︣﹁️ و ︑﹢︨︺﹥ داد، ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︋﹠﹫︀دی 
︉ و﹋︀ر و ﹁︣ا︑︣ از آن ︋︀︫ــ︡.  ︋ــ︣ای ﹋︧ــ
︧ــ︀︋︡اری   ﹤﹁︣  ︀﹠︑ ﹟ا﹁︧ــ﹢س، ا
︣ ﹝︐ــ﹢ا و ︑︺︡﹨︀ی  ︀ــ︡︋  ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥︋ 
ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ و ا︠﹑﹇﹩ ︠ــ﹢د ︑﹞︣﹋︤ ﹋﹠︡. 
︣﹁ــ﹥ ︀︋︡ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︐ــ︣ی ︋︀ ﹨﹞﹥ 
 ︀﹡دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ︑︀ آ ﹤﹁︣ ︨ــ﹢د︋︣ان
 ︀﹠︑ ﹤﹡ را آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹨︧️ ︋︊﹫﹠﹠︡؛ ﹤﹁︣
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