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ده
ی
چک
زازٞ ٜب  ٚاعالػبر ٕٞب٘ٙس د ، َٛسجٟیعار ٙٔ ٚبثغ ا٘سب٘ی زض ضزیف ٔ ْ ٝسطیٗ سطٔبیٞٝبی سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔی -
ضٖٛز  ٚاظ ایٗ ض ٚثبیس زض سبظٔب٘سٞی ،ثىبضٌیطی ٘ ٚحٔ ٜٛسیطیز آٖ ثغٛض ٚیػ ٜثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚغبِؼٕٛ٘ ٝز  .چطا وٝ
ضطایظ زسشیبثی آسبٖ ث ٝزازٞ ٜب ،اعالػبر ٘ ٚیع ظٔبٖ زسشیبثی ٔی سٛا٘س ث ٝوبٞص ٞعیٞ ٝٙبی ٔسیطیشی ٔٙجط ضسٚ ٜ
جبیٍب ٜسبظٔبٟ٘ب  ٚضطوز ٞبی سجبضی ضا زض ٔمبیس ٝثب ضقثب ثٟجٛز ثرطس.

مقدمه
وبضضٙبسبٖ  Petrobrasیىی اظ ثعضٌشطیٗ ضطوشٟبی زِٚشی ٘فز ٌ ٚبظ ثطظیُ ثطای حفبضی یه چبٜ
ثیص اظ ٔ 11شغییط زض ٞطسب٘شیٔشط ضا ثطضسی ٔیوٙٙسٚ .ظٖ ضسٛثبرٔ ،یعاٖ زٔب  ،فطبض  ٚسرشی صرط ٜاظ ػٛأّی اسز
ؤ ٝیعاٖ ٞعی ٚ ٝٙسٛز ضا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس .ثٙبثطایٗ ظٔیٗ ضٙبؼ اضضس زض ایٗ ضطوز اظ ٚظٖ ٔسئِٛیز ثسیبض
ثبالیی ثطذٛضزاض اسز  .ا ٚثبیس صرطٞ ٜبی ثعضي ثب سٗ ظٔیٙی ضٙبسی سب ٔ 150یّی ٖٛسبَ ضا سحّیُ  ٚیب ث ٝوٕه
وبضضٙبسبٖ ذٛز ضفشبض آٟ٘ب ضا دیص ثیٙی ٕ٘بیس .ػسْ زلز زض سحّیُ اعالػبر  ،اضشجب ٚ ٜیب وٕجٛز زازٞ ٜب صسٔبر
ججطاٖ ٘بدصیطی ضا ث ٝضضس سبظٔبٖ ٚاضز ٔیوٙس .آیب ضاٞی ثطای ث ٝحسالُ ضسب٘یسٖ اضشجبٞبر ٚجٛز زاضز؟
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ٛٞشسجبضی یب  Business Intelligenceثطای حُ چٙیٗ ٔطىالسی ثٟشطیٗ ٌعی ٝٙاسز  .ثغٛض ٔٛطط
وبض سیسشٕٟبی ٌ BIطزش صحیح اعالػبر زض سغٛح ٔرشّف سبظٔبٖ  ٚاِجش ٝیىذبضچ ٝاسز ٟٓٔ .ایٗ ٘یسز و ٝایٗ
زازٜٞب وجب شذیط ٜض٘ٛس ٟٓٔ ،ایٙسز و ٝافعایص ػّٕىطز  ٚثٟطٚ ٜضی سبظٔبٖ ضا ٔٛجت ٔیضٖٛز .
أب ٞسف  BIچیعی فطاسط اظ شذیط ٜاعالػبر اسز  .زض ٚالغ زازٞ ٜب ظْ ا٘ی اضظش ٚالؼی ذٛز ضا ٔی یبثٙس و ٝزض
ضاسػی سبظٔبٖ ٔفیس ٚالغ ض٘ٛس.
سؼییٗ ذظ ٔطی  ٚاسز

ت BI
اهمی
ثطای اسشمطاض  BIثبیس سؼطیف زلیمی اظ سبظٔبٖ ،ذٛاسشٞ ٝبی ٔسیطاٖ ٘ ٚیبظ وبضثطاٖ اضائٌ ٝطزز  .ثبیس سغٛح
ٔسیطیشی سبظٔبٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز  ٚاعالػبر ٔسیطیشی زض ٟ٘بیز ثطای سصٕیٓ ٌیطی اضائٌ ٝطزز  .اسشمطاض BI
ثسٔ ٖٚطىُ ٘ ٓٞرٛاٞس ثٛز  .ضطوز ٘فشی  Chevronو ٝزض ظٔی٘ ٝٙفز ٌ ٚبظ  ٚا٘طغی فؼبِیز ٔی وٙس %75 ،اظ
ٔطىالر ٔٛجٛز ضا ثٔ ٝسیطیز  ٚسٟٙب  %25ضا ث ٝثرص فٙی ٘سجز ٔی زٞس .ظٔب٘ی و ٝضطوز اوشطبف ٘فز ٌ ٚبظ
 Houstonخٚاسز ٔب غ َٚظ٘جیط ٜسبٔیٗ ضا زض ثرص ٘طْ افعاضی ذٛز سٛسؼ ٝزٞس سب اضسجبط یىذبضچ ٝضطوز ضا ثب
سبٔیٗ وٙٙسٜٞب  ٚذطز ٜفطٚضٟبی سطاسط وطٛض اظ عطیك ایٙشط٘ز ثطلطاض وٙس ثب ٔمبٔٚشٟبی ٔسیطیشی ضٚثط ٚضس  .سبٔیٗ-
وطزٖ ذٛاسشٞ ٝبی ٔسیطاٖ الظْ أب ٘یبظ ث ٝوبض ثیطشطی زاضز ٔ .سیطاٖ ٌعاضش ٞبی ٔشٛٙػی ثطای سصٕیٓ ٌیطی ٘یبظ
زاض٘س  ٚا٘شظبض آٟ٘ب اظ سیسشٓٞبی یىذبضچ ٝایٙسز و ٝزازٜٞب لبثُ اػشٕبز ثبضٙس .ظٔبٖ زسشطسی ث ٝزازٜٞب وبٞص یبثس ٚ
سبة ثشٛا٘ٙس اظ سیسشٓ ثٟط ٜثٍیط٘س .
ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝزا٘ص سرصصی  ٚلٝ
ضطوز  Hessینی زیٌط اظ ضطوشٟب ی اوشطبف ٖفز ٌ ٚبظ اسز و ٝزضآٔسی ٔؼبزَ ثب ْ 21/71یَیاضز زالض
ی « :ضطوشٟبی
ی اضضس فٙبٚض ی اعالػبر ضطوز ْی ٌ ٛز
زض سبَ  2007زاضش ٝاسزٔ Gary Lensing .ؼبٔ ٚ ٖٚس ض
ی ٞسا یر ْیوٙٙس».
ی ٕٛٞاض ٜزض  BIثس٘یب آٔس ٚ ٜیب اظ ثیٗ ضفشٝا٘س .زازٜٞب ٔب ضا ث ٝآ٘چ ٜوْ ٝیذٛاْ ٜ
٘فز
ی  BIزض سبظٔبٟ٘ب لبثُ ضٕبضش ٖیسز  ٚآٖ ضا زض سٕبْ ی ظٚاایی ین سبظٔبٖ ثصٛضر ٔطٟٛز ْ یسٛاٖ
سأصض
ی سب دبییٖ زسزی
احسبؼ وطز .اظ ثرص سحكیق  ٚسٛسؼٌ ٝطفش ٝسب ِحظ ٝسح ٛیَ ٔحص َٛثٔ ٝطشط ی  ٚاظ صٙبیع ثبالزسز
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ؼیسشٕٟب ی ٛٞضٕٙس وبضثطز ٚؼیعی زاض٘س .سحُیٍِطاٖ الشصبزی ،وبضثطاٖ زض ٚ ٖٚذبضج سبظٔبٖ  ٚضطوبء سجبض ی ٞط
ی دطضً٘ ْیضٛز.
وساْ ث٘ ٝحٛی ثب ایٖ ؼیسشٕٟب وبض ْی وٙٙس .زض ایٖ حبِز ٔؤِف ٝأٗیر اعالػبر ٖظ
ی  ٚسحُیَ دطلسضر زاضز سب ثشٛا٘س اعالػبر زض یافز ضس ٜضا ثصٛضر سٛزٔٙس
ٖ BIیاظ ث ٝاثعاضٞب ی سجع ٜ
یر  ٚصحیح ین لب٘ ٖٛاسز  ٚافعٚزٖ ضٚضٟبی ٔرشّف ٔسَ وطزٖ
یف
ػطض ٝوٙس .یوذبضچًی  ٚػطض ٝزازٜٞبی ثب ن
ی ٔشٛاظٖ یب
زازٜٞب  ٚسحُ یَ  ٚاضائٌ ٝعاضش ٞب آ٘طا دطلسضر ْ یسبظز .اظ ٕ٘ ٝ٘ٛا یٖ اثعاضٞب ث ٝوبضر اضظ یاة
ْ Balanced Scorecardیسٛاٖ اضبض ٜوطز .ایٖ ٔبغ َٚثب زاضشٗ  4زیزٌبٔ ٜبَیٔ ،طشطی ،ثرص زض ٖٚسبظٔب٘ی
ی وطزٔ ٚ ٜطىالر ٙٔ ٚبفغ حیش ض ٚی ضا ثب ضٍٟ٘ب ی ظضز،
یی اظ فؼبَیسٟبی سبظٔبٖ ضا ضز یاة
ٙٔ ٚبثغ ا٘سبٖی حجٓ ػظْ
لطٔع  ٚسجع ٘طبٖ ْیزٞس ٕٞ BSC .ب٘ٙس ین لغت ٕ٘ب جٟز حطوز صحیح ضا ث ٝسبظٔبٖ ٘طبٖ ٔی زٞس.
یی اسز و ْ ٝیسٛا٘س زض ٔبغِٟٚب ی BI
ی يض
ٔسَ سحُیَ دٛضصی زازٜٞب ای  DEAینی زیٌط اظ اثعاضٞب ی سصٓ ْ
یچیزيی حبصُ اظ ٘سجشٟبی ٔبَی  P/E Ratio ٚ EPS ،RI ،ROIضا وٓ ْ یوٙس ،آٟ٘ب ضا
اضبفٌ ٝطزز  DEA .ح
ی  ٚسحّیُ ٞبی
سىٓیَ وطز ٚ ٜاعالػبر لبثُ اػشٕبز ی اضائْ ٝیوٙس  ٚثجبی ػسز  ٚضلٓ ٞبی ٘ب ٔفٔ ْٟٛبِی ،سجع ٜ
یی اظ جّٕٚ ٝلز
ی يض
ییسی اضائٔ ٝیزٞس .سجه  ٚسًٙیٖ وطزٖ چٙس یٖ ا٘شربة زض سصٓ ْ
آٔبضی ٔٙبست ٔ ٚس ض
یی
ی يض
یضسطیٖ وبضٞب یی اسز ؤ ٝسیضاٖ اغّت ث ٝآٖ ْیدطزاظ٘س .ایٖ اثعاضٞب أطٚظ ٜثؼٛٙاٖ ٔطبٚضاٖ لسضسٕٙس سصٓ ْ
ي
زض ذسٔز ٔسیضاٖ ٞسشٙس.
ی
ی « :ثس BI ٖٚضطوشٟبی ٘فز
ی ٔجّْ Energy Intelligence Group ٝیٌ ٛز
سطزة
ض
David Knapp
ی زضن ْ یوٙٙس زض ْ یظاٖ وبضآ یی زچبض ػمت ٔب٘سيی
ی حطفٝای ذٛز ضا ضیسه ْ یوٙٙس .وسبٖی و ٝز ض
ظ٘سي
یضطفز وٕذبٖی ضٕب ْی ضٛز».
یی ثبػض ح
ی و ٝچ ٝچ ظ
ذٛاٙٞس ضس  BI ٚزض ایٖ ٔٛضز ث ٝضٕب ْیٌ ٛز
ثطای ضطوز اوشطبف ٘فز ٌ ٚبظ  Exxon Mobilو ٝزضآٔسی ثطاثط ثب ْ 213/26یَیاضز زالض ضا زض سبَ 2007
یٞبی
ی ٚ ٚضٚز زازٞ ٜبسز .ایٖ ضطوشٟب اعالػبر ضا اظ ْ یاٖ ال ٜ
یی فطاسط اظ اثعاضٞب ی آ٘بَظ
طجز ٘ٓ ٚز ٜاسز  BI ،چ ظ
ظیاز ی اظ ٘طْ افعاض ػجٛض ْیزٙٞس سب زض ٟ٘ب یر اعالػبر ٔٛضز ٖیاظ زض ذصٛظ حیش ةیٖیٞبی ٔطثٛط ث ٝثٛزج ٝثٙسی،
فطٚش  ... ٚضا زض وٕشطیٖ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثب زلز  ٚصحز ثبال ثسسز آٚض٘س .ایٖ وبض ثٚ ٝاوٙص سط یع ٔسیضاٖ زض ٔٛالغ
ثحطاٖی وٕه ْیوٙس .ث ٝظثبٖی زیٌط  BIضا ٜاسشفبز ٜث ٝی٘ ٝاظ ٔٙبثغ سبظٔبٖ ضا ٘طبٖ زاز ٚ ٜین سىِٛٛٙغ ی ثطای
یی اسز Petrobras .ثطای ضؼیزٖ ثٞ ٝسف سبظٔبٖی ذٛز زض سبَ  2020و ٝلطاض
ی يض
اػٕبَ اعالػبر زض سصٓ ْ
ی ثعضيی اظ
یضشط ی اسشفبزٔ ٚ ٜمبز ض
یی ة
ی ضٚضٟب ی آ٘بَظ
ٌطفشٗ زض ضز یف  5وٕذبٖی ثعضي ا٘طغ ی زض جٟبٖ اسز ثب ز
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ی چطٓ زٚذشٝ
ی  .ایٖ زض حبَی اسز و ٝایٖ ضطوز ث ٝسمبضبٞب ی ض ٚث ٝافعایش زض ٙٞس  ٚچیٖ ٖظ
زازٞ ٜب ضا سحُیَ ٕ٘ب ز
ییر وطزٖ ا یٖ حجٓ ثعضي اعالػبر اظ ٘طْ افعاض ی ثب ػٛٙاٖ  SASاسشفبز ٜوطزٜ
اسز .ثٟٓیٖ ٔٙظٛض  ٚثطا ی ٔس ض
ی ذٛز ضا اظ  1000912ثطى ٝث2000238 ٝ
اسز .ثب اسشفبز ٜاظ  SASایٖ وٕذبٖی زض ثرص اوشطبف ٘فز ضلٓ س َٛز
ی ٔبغِٟٚب ی ٘فز ٌ ٚبظ ذٛز ضا زض ثرص ظ٘ج یضٜ
ثطى ٝزض زسبٔجط سبَ  2007افعایش زاز ٜاسز٘ .طْ افع اض ٖ SAPظ
سأْیٖ زض ضطوشٟب ی  Hess ٚ Valeroضاٜا٘ساظی ٕ٘ٛز ٜاسز.
زض چٗیٖ صٙؼز دطسٛز ی و 5 ٝوٕذبٖی ا٘ َٚفزی زٖایسبَ ٌصضش 1/5 ٝسطیَی ٖٚزالض ضا زض فطٚش طجز
ی ث ٝا ٓٞیر زازٞ ٜب  ٚاعالػبر حیثطز ٜا٘س  ٚؼ یسشٕٟب ی ٛٞضٕٙس ضا ٘طبٌ٘ ٝطفش ٝا٘س .ضطوز
وطزٜا٘س زظزاٖ ٖ ظ
ی  2008اظ زظزیز ٜضسٖ ِ 4خ سبح  ٚز ٚز یسه سرز ذجط زاز و ٝحب ٚی اعالػبر ٔحطٔب٘ٝ
 Petrobrasزض فٛض ٜ
یش اظ ْ 8یَیاضز ثطى٘ ٝفز سجه
ٟٓٔ ٚی زض ذصٛظ ٔٙبثغ ا٘طغ ی اقیا٘ٛؼی زض چٙس سبَ آ ی٘س ٜثٛز ْ ٚیسٛا٘سز ة
ی وٙس  .ضطوز اوشطبف ٘فز ٌ ٚبظ  Chevronزض سبَ  2006اظ ٚجٛز  10000زسشٍب Server ٜزض آٖ
سَٛز
ضطوز  ٚین ْ یَی ٖٚحیاْ  Emailضٚظا٘ ٝاظ سطسبسط جٟبٖ ذجط زاز  .ایٖ ضطوز ثب ٘ 3500فط وبضٔٙس زض ثرص
فٙبٚضی اعالػبر زضآٔسی ٔؼبزَ ْ 194یَیاضز زالض ضا اػالْ وطز ٜاسز ٔ .سیضاٖ ا یٖ ضطوز ا یٖ ػسزٞبی ثعضي ضا
٘ ٝسٟٙب ٔطىُ ٘ٓ یزا٘ٙس ثّىٔ ٝؼشمس٘س ا یٖ ین فطصز ثطای ضاٜا٘ساظی ٌ ٚطفشٗ دطٚغٞ ٜبی ثعضٌشط اسز  .زض ا یٖ
ی سصٓ یٔبر سٙج یز ٜای اسربش وٙٙس  BI .لسضر آٟ٘ب ضا زض ث ٝا٘جبْ
یضشط ی زاض٘س  ٚثب ز
حبِز آٟ٘ب ٖیاظ ث ٝیوذبضچًی ة
ضسبٖیزٖ دطٚغٞ ٜبی ثعضي ٔضبػف وطز ٜاسز.
ی فٙبٚض ی اعالػبر ضا ین ضط ین سجبض ی
ی اضضس فٙبٚض ی اعالػبر ایٖ ضطوز ٔ ،س ض
ٔ Luie Ehrlichس ض
اي ضٕب فمظ ٓٞیٖ
ی « :اضائ ٝسطٚیؼ  ITػبَی ْ ٓٞاسز أب ض
یٖ ٚاحسٞب ْ ی زا٘س ْ ٚی ٌ ٛز
 ٚضٞجط ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜة
یر ث ٝضطوز وٕه ْیوٙس سب زض ثبظ ی
یف
ی .سطٚیؼ ثب ن
ی فٙبٚض ی اعالػبر ٚالغی ٖیسزز
ی آٍ٘ب ٜین ٔس ض
وبض ضا ثىٗز
ثبقی ثٕب٘س أب ث ٝا ٚوٕه ٘ٓی وٙس سب ثط٘س ٜثبضس».
ی زض صٙبیع ٘فز ٌ ٚبظ ثب سغییضار سطیع قیٔز ٚ
سبظٔبٟ٘ب ثب ٍ٘ب ٜی ثٞ ٝع ٘یٞ ٝب ٖیاظ ث ٝضضس زاض٘س  .فضبی ضلبثز
یی
ضلجبی ٓٞیض ٝآٔبز ٜآٖ ضٙبذش ٝضس ٜاسز ٔ .شفبٚر اظ زیٌط فؼبَیسٟبی الشصبزی سٛز ٞ ٚعی٘ٞ ٝط زقیل ٝزسشرٛش سغ ض
ی فؼبَیسٟبی الشصبزی ،ضضس جٕغیرْ ،یظاٖ ا٘طغ ی ٔٛضز ٖیاظ ثطا ی
ی ٔسشكْ
 ٚسح َٛاسز  .سمبضب زض ا یٖ ثبظاض سحز سأصض
ی وطز؟
ی ٔ ٚیعاٖ اسشفبز ٜزض ثرص حُٕ ٘ ٚمُ اسز .ثطای ثمب زض ایٖ ٔح یط دط ضلبثز چ ٝثب ز
ظ٘سي
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ضطوز  Valeroیىی اظ ثعضٌشطیٗ ضطوشٟبی سصفی٘ ٝفز زض ضٕبَ أطیىب ،ث ٝوبضوٙبٖ ذٛز آٔٛذش ٝاسز
و ٝثیص اظ ٌ 20000عاضش زض ٔب ٜسِٛیس وٙٙس  .آٟ٘ب ثطای دیش ثیٙی لیٕز ٌبظٚئیُ زض ٔٛالغ ثحطا٘ی اظ ٔسِٟبی
وبٔذیٛسطی اسشفبزٔ ٜی وٙٙس.
ثسیٗ سطسیت ضطوشٟبی اوشطبف ٘فز ٌ ٚبظ ،سطٔبیٌٝصاضی زض ثرص فٙبٚضی اعالػبر ضا ٘یع زض ضزیف
سیبسشٟبی ا َٚذٛز لطاض زازٜا٘س ،چطا و ٝث ٝإٞیز سیسشٓٞبی سصٕیٌٓیطی دیثطزٜا٘س.
ضطوشٟبی  Hunt Petroleumو ٝزض ثرص اوشطبف ٘فز ٌ ٚبظ فؼبِیز ٔی وٙسٚ Petro Canada ،
Valeroاظ ٘طْ افعاض  WebFOCUSثطای سغییطار دیص ثیٙی ٘طس ٜزض سٛز ٞ ٚعی ٝٙاسشفبز ٜوطز ٜا٘س ٔ ٚی ٌٛیٙس
و ٝافعایص لبثُ سٛجٟی زض ثٟطٚ ٜضی  ٚصطف ٝجٛیی زض ظٔبٖ ضا سجطث ٝوطز ٜا٘س .اظ آ٘جب و ٝدبی ٚ ٝاسبؼ

BI

اعالػبر صحیح اسز افعایص سِٛیس ثس ٖٚذغط ضا ٘ٛیس زازٔ ٚ ٜحسٚزیشٟب  ٚذظ ٔ ٚطظٞب ضا ثط ٔیزاضز.
 De Souzaظْیٗضٙبؼ اضضس ضطوز ثطظیّی ٔ Petrobrasیٌٛیسٔ« :مساض دِٛی ؤ ٝب ذطج ٔی وٙیٓ
ذیّی ظیبز اسز ٔ 150 .یّی ٖٛزالض ثطای ٞط چبٜ؛ ْا ٔیذٛاٞیٓ ٞطچ ٝسطیؼشط ایٗ د َٛضا ثسسز آٚضیٓ » .ضطوز
ی ٘فز ٌ ٚبظ عتیعی چبٟٞبی ذٛز ٔسَی اظ ٔربظٖ ظْ یٖی ضا اظ عط یق ٘طْ افعاض ضا-ٜ
 Hessثطای سرٓیٖ ْ یظاٖ سَٛز
ا٘ساظی وطز ٜو ٝاسبؼ آٖ زض یافز  ٚسحُیَ اعالػبر ثب ثطذٛضز  ٚثبظٌطز أٛاج ِطظ ٜای اسز .ایٖ ضطوز ضٚظا٘ٝ
ػّٕىطز ضطوب ی سجبضی ذٛز ٔب٘ٙس  Shellزض ذُیج ٔىع ین ضا ثٛؼیِ ٝزض یافز ٌعاضضبر اظ عط یق  FTPوٙشطَ
ی ثٍٟٙبْ حفبض ی چب ٜجٕغآٚضی ْیوٙٙس.
ی ٟٔٙسسبٖ  ،اعالػبر ضا زض ٞط  15طبٖٜ
ْیوٙس ْ Lensing .یٌ ٛز

جه
ی
نت
فٛایس  BIضا ٔیسٛاٖ ثغٛض ذالص ٝزض س ٝزسش ٝعجمٝثٙسی ٕ٘ٛز.
 - 1ضشبة زض ضضس سبظٔب٘ی  :افعایص لسضر سصٕیٌٓیطی ،سطػز ػُٕ زض دبسد ٌٛیی ث ٝسغییطار ثبظاض ٘فز ٚ
ٌبظ.
 - 2وبٞص ٞعیٔ : ٝٙسیطیز صحیح اعالػبرٌ ،طزش یىذبضچ ٝاعالػبر  ٚاضسجبط سٕبٔی ٚاحسٞبی زضٌیط زض
سصٕیٌٓیطی ،حصف اعالػبر ٘ب وبضآٔس  ٚسحّیُ صحیح.
 - 3وبٞص ضیسه سصٕیٌٓیطی ثطای ٔسیطاٖ  :ثب حصف اعالػبر ٘بظحیح ،سجعی ٚ ٝسحّیُ زازٞ ٜب  ٚسجسیُ آٖ
ی.
ثٔ ٝفبٞیٓ ٔسیطیز
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ی یاز ضس ٜثبػض وبٞص ػسْ اعٕیٙبٖ زض سصٕیٓ ٌیطی ضس ٚ ٜاظ اضغطاة ٔس یضاٖ ْیوبٞس .زض
٘شیج ٝفٛا ز
فطآی٘س ثىبضيیضی  ٚضا ٜا٘ساظی ٛٞش سجبضی ثبالسطیٖ ٔمبْ سبظٔبٖ وبض ٘ظبضر ثط وٓیس ٝضاٜا٘ساظی ضا ا٘جبْ ٔی زٞس.
ی اضضس
افطازی و ٝزض وٓیس٘ ٝظبضر لطاض ٔی ٌیط٘س اغّت اظ ٔسئِٛیٗ ضز ٜثبالی سبظٔبٖ ٔب٘ٙس ٔؼبٖٚیٖ ٔس یضػبُٔٔ ،س ض
ی اضضس ٔبِی اسز  .إٞیز ٔٛضٛع ث ٝایٗ زِیُ اسز و ٝایٗ افطاز ٔبٔٛضیز
فٙبٚضی اعالػبر ٔ ٚس ض

 ٚسیبسشٟبی

سبظٔبٖ ضا ٔی زا٘ٙس  ٚاسشطاسػی سبظٔبٖ ضا زض ضؼ یزٖ ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی ثّٙس ٔسر سغ ییٖ ٔی وٙٙس .سىب٘ساض چٗیٖ
یاض زاضش ٝثبشز سب ثشٛاٖز زض ٞط ِحظ ٝاظ ؼالٔز سبظٔبٖ ذٛز
ی اثعاضٞب ی ٘بٚثطی وبّٔی زض اذز
سبظٔبٟ٘بی ثعضٌی ثب ز
اعٓی٘بٖ حبصُ وٗز .
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