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  : انواع راهبردهبی انطببقی

نضع نحیط  های آن شزح فػالید نام راهتزد

 نناسث ةزای آن

های ساسنان نناسث  صیژگی

 ةزای آن

 پیشزصی
پذیز ص نخزصد نضآصری ص  نخاطزى

 هاسد رشد ص کشف فزصد
 پضیا ص رص ةه رشد

خالق، نضآصر، ننػطف ص 

 غیزنخهزکش

 حدافػی

کند ص در  اس حغییز اجخناب نی

جسخجضی ثتاج ص احخهاالً ححکیو 

 نضاضؼ نضجضد

 نستخاً پایدار

ةه شدج کنخزلی، نخهزکش، 

دهندة  کارا در حضلید، ص کاهش

 هشینه سزةار

 گزی ححلیل
ضهن حالش نحدصد ةزای نضآصری، 

 پزداسد ةه حفظ ثتاج نی

دارای حغییزاج 

 نستخاً نخضسط

ةه شدج کنخزلی، ننػطف، 

 کارا در حضلید ص خالق

 شینصاک

در ةزاةز رخدادها ةه طضر صاکنشی 

کند، ةدصن آنکه یک راهتزد  غهل نی

 راهنها داشخه ةاشد

هز نضع نحیط ص 

 نلخضینضكػید 

ننػطف در ةزاةز نیاسهای 

های  جاری ص فاكد صیژگی

 ساخخاری نشخص

 

  : وٌین واس سٍ توَم هی یه ًگاُتٌْا با 

ّستٌذ ٍ تحلیلی حذ ٍسط ایي دٍتا ٍ ٍاوٌطی)ساختاس ًذاسُ( دس بشابش ّش ّن  عکسپیطشٍی با تذافؼی 

 الؼولی ًطَى هیذُ! ػولی ػىس

یا ّوَى  تذافؼیػىسص حشوت بِ سَی ّش چیض خَب! اسوص با خَدضِ یؼٌی پیص بِ سَی جلَ ٍ  پیطشٍ

اصیي یىن اص حذ ٍسط تذافؼی ٍ پیطشٍ یؼٌی یىن  تحلیلیذ ، اها ّستص وِ اص تغییشات جلَگیشی هیىٌدافؼِ 

سٍ  لؼیتهَّن اسوص با خَدضِ با تَجِ بِ ّش ضشایطی ٍاوٌص خاظ اٍى  ٍاوٌطیاٍى سٍ اًجام هیذُ! 

 ًطَى هیذُ!
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 #29$ٔسیزیت اجزایی 

 ؟ وساْ ٌشیٙٝ ٔحیظ آٖ حبِت تسافؼی زارز

 .ٞز ٘ٛع ٔحیظ4         .٘غجتب ٔتٛعظ     3            .٘غجتب پبیسار  9           .پٛیب ٚ زر حبَ رؽس  1

 9ٌشیٙٝ  پبعد:

تحّیّی  ٔتٛعظ ٚ حس ٚعغٓ وٝ ٔزثٛط ثٝ  ، رز ؽس 1ٌشیٙٝ آیب؟ پظ زارٜ تسافؼی ثٝ ٘ظزتٖٛ ثب رؽس ارتجبعی 

 .ٚاوٙؾی ٞغت ٞز٘ٛع ٔحیغٓ ثزای ثٛز.

تسافؼی أب چزا ٘غجتب پبیسار ٌفتٝ !! جبیی وٝ عزاح ٔب رٚ زر زاْ تغتؼ ٔیٙساسٜ!! ذٛة فىز پبیسار ٔزثٛط ٔیؾٝ ثٝ 

 یؾٝ تسافؼی!" ٞغتؼ پظ ثیؾتز اس ٘صف ٞغت ٚ 77ٔیؼٙی زرصسی ثٍیٓ وٙیس ٘غجتب پبیسار 

 

 )هبتریس گروه هشبوران بوستون( :  BCGهبتریس 
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 .رؽس ثبسارٞغتؼ یىی  عٟٓ ثبساراعتزاتضی زارٜ یىی  BCG 9ٔبتزیظ 

 ؟وززیٗ چغٛر تسریظ ٔیؾٝ زتب االٖ فىأب 

ثب تٛجٝ ثٝ اٖٚ رؽس  ٗغذا&ارث# وٝ چمسر ثٝ ؽٕب ٔیزعٝ ٚ چمس ٔیتٛ٘ی = عٟٓ $ٔٗ ٔیٍٓ ثٍیزیس عٟٓ ثبسار

 .ٗزاؽتٝ ثبؽی

ٔخال عتبرٜ لّجت  ؽٕب عتبرٜ رٚ وغی وٝ زٚعؼ زاری زر ٘ظز ثٍیز. ؟ٔٗ ٔیٍٓ عتبرٜ چی ٔیؾٝ : عتبرٜحبِت 

 …تٛی آعٕٖٛ ٞبعت عتبرٜ جبػ وجبعت؟؟ یب ٔیٍیٓ ویٝ!!!!؟؟

عٟٕؼ ثبال ثبؽٝ ٚ  ثبیس پظ یه زیس ٔخجت ثٝ عتبرٜ زاریٓ ٚ زٚعت زاریٓ عتبرٜ لّجٕٖٛ پیؾزفت وٙٝ پظ 

 !ٔیؾٝ رؽس ٚ عٟٓ ثبالپظ  زاؽتٝ ثبؽٝٞٓ رؽس ػبِی 

عٟٓ  پظ زٚعتؼ ٘ساریٓ ٚ ٘ٝ زٚعت زاریٓ!! ٔیٍیٓ عزف اذاللؼ عٍی ٞغت : عٍیحبِت ضس اٖٚ ٔیؾٝ 

 !وٓٞٓ ٚ رؽس وٓ پظ چی ٔیؾٝ؟؟ٔیؾٝ عٟٓ ، زاؽتٝ ثبؽٝ ٚ ٘ٝ پیؾزفت وٙٝ 

 !!زٚتبػ پبییٙٝ پظعً تٛی سٔیٙٝ ٚ پغت  زٚتب ثبال.پظ عتبرٜ تٛی آعٕٖٛ ٞغت  : ثصٛرت ٘ىتٝ ای

ٔبٔبٖ  ٗٔیٍی ٖٛثٝ ٔبٔب٘ت ٗ# زیسی!!ثحج رصیٓ غذاییٌٛػ ثبؽٙس$ٝ ث زذتز ذب٘ٓ ٞب : ػالٔت عٛاَحبال حبِت 

 ؾٓ!!ٔی چبق؟$ػالٔت عٛاَ#وٝ چزا ایٙمسر ٝ اِأب ٚاعٓ عٛوٕٝ  #ٔٗ عٟٓ$غذاْ

 !عٟٓ وٓ أب رؽس ثبالتٛ حبِت ػالٔت عٛاَ پظ 

ٔغٕئٙب ٌبٚ ٘غجت ثٝ چیشی وٝ ٔیرٛرٜ اٌٝ چبق ٔیؾس  زٚعتبٖ تب االٖ ٌبٚ زیسیٗ؟؟؟ : ٌبٚ ؽیززٜحبِت 

 !!ٔیتزویس

  !٘غجت ثٝ عٟٕؼ وٕتز رؽس ٔیىٙٝ ِی#ٜٚیؼٙی عٟٓ$غذا سیبز ٔیرٛر

 !ٔیؾٝ عٟٓ سیبز ٚ رؽس وٓبِت ٌبٚ ؽیززٜ حپظ 
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 وساْ ٌشیٙٝ زاری عٟٓ سیبز ٚ رؽس وٓ ٔی ثبؽس؟

 ٞب .ع4ً                  ٌبٚ ؽیززٜ   -3               ػالٔت عٛاَ  -9           عتبرٜ      -1

 

 سطح تغییر رفتبر انسبن براسبس زهبن و دشواری تغییر:

                  

 

باضِ ّویطِ اٍل تا داًطی ًباضِ دس رّي ضوا ّیچ  َىیادت)!!!!دستَسی باضِ گفذى دى فگ اها اگِ

  (!ًگشش)دیذی (پیذا ًویطِ
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 نقش هبی هذیریتی از دیذگبه آدیسس : 

 التصبزی -زر چٟبرچٛة ذززٜ عیغتٓ فٙبٚری  تِٛیسیٔسیز زر ٘مؼ 

 عبذتبری -زر چٟبرچٛة ذززٜ عیغتٓ ازاری  اجزاییٔسیز زر ٘مؼ 

 ٌیزی تصٕیٓ -زر چٟبرچٛة ذززٜ عیغتٓ اعالػبتی  اثساػیٔسیز زر ٘مؼ 

 اجتٕبػی  -زر چٟبرچٛة ذززٜ عیغتٓ ا٘غب٘ی  تزویجی ٔسیز زر ٘مؼ

 

 فٙبٚری؟-چزا اس ٘ظز آزیشط تِٛیسی ٔیؾٝ التصبزی

ٚ یه تصٕیٓ ثبؽیس اٌٝ ؽٕب زارای اعالػبت  پَٛ ٕٖٞٛ التصبز ٞغت،!! ٍیٓ ثب چی ٔیؾٝ تِٛیس وزز ثب پَٛٔی

تِٛیس ثبیس  چٖٛ ٚاعٝ !!٘ٝ ٌزأب تِٛیس ٗبت ذٛة یه اثساػٍز ثؾیثب ایٗ اعالػ ٔی تٛ٘یٟٗ٘بیتب ٗ ذٛة ثٍیزی

بر تب یه ازارٜ ای ثب یه عبذت ثبیس چی ثبؽٝ؟ ٗرٚ اجزا وٙی ٖٛٚاعٝ ایٙىٝ ؽٕب وبراتز! پَٛ ثبؽٝ ٕٖٞٛ التصب

 ٞغت چٖٛ تب ا٘غبٖ ٚ اجتٕبع ٘جبؽٝ ٞیچ تزویجی ٟٕٔتزیٙؼاس ٘مؼ ٞبی ثبال أب  .سٖ رٚ اجزا وٙیتٛثتٛ٘ٝ وبر

ٞٓ تزویت ؽسٖ ٚ ثسٖٚ ٞٓ  بیٍٗ تزویجی چٖٛ ا٘غبٖ ٚ اجتٕبع ثچزا ٔ .وسْٚ اس ٔٛارز ثبال ا٘جبْ ٕ٘یؾٗ

 !ٕ٘یتٛ٘ٗ ثبؽٗ
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 هبی سبزهبنی از دیذگبه فبیول :  فعبلیت

 : سیز تمغیٓ ٔی ؽٛ٘س زعتٝ 6ٞبی عبسٔب٘ی اس زیسٌبٜ فبیَٛ ثٝ  فؼبِیت

 . ٚظبیف ٔسیزیتی6. حغبثساری 5. ایٕٙی 4. ٔبِی 3ثبسرٌب٘ی . 9. فٙی 1

ٔبِی ٚ حغبثسار ٚ  ثبسرٌب٘ی، فٗ زاؽتٝ ثبؽ3ٝایٙٝ وٝ  اس ٚظبیف ٔسیزیتی فؼبِیت ٞبی عبسٔب٘ی اس زیسٌبٜ فبیَٛ:

 .ثتٛ٘ٝ ثیٗ ایٗ عٝ فٗ یه ایٕٙی ایجبز وٙس

 

 یی و اثربخشی : آکبر

 .رٚ یبز ثٍیز٘س ٘تٛ٘غتٙس تفبٚت ایٗ ٔٛضٛع عبزٜ حبال یه ٔجحج عبزٜ زیٍٝ وٝ ٞٙٛس ثچٝ ٞب

  ا٘جبْ زرعت وبرٞب : ییآوبر

 ا٘جبْ وبرٞبی زرعت : احزثرؾی

 

٘شزیه ثٝ ٞٓ ٞغت ٚ اوخز زاٚعّجبی ٔب حتی ٞٙٛس تفبٚت ایٗ زٚ ػجبرت ثبال  تؼزیف زٚ ٗثبؽی لت وززٜاٌٝ ز
 !!جبثجب ٔیٍٗرٚ ٘تٛ٘غتٙس ذٛة اس ٞٓ تؾریص ثسٞٙس ٚ ٕٞیؾٝ یبزؽٖٛ ٔیزٜ یب 

 :ٚ اٚ٘ٓ ایٙٝ ثٝ ٕٞیٗ راحتیچغٛر ثفٟٕیٓ ریبضی ٔیٍٓ عبزٜ یه تىٙیه ٔٗ ثب 

ٜ زٚرٜ ٚ سٔٛ٘ٝ ٚاعٝ پیسا وززٖ وبر ثبیس راتٛ ایٗ یی اِٚؼ وبر زارٜ ٚ آیؼٙی ا٘جبْ زرعت وبرٞب ٔیٍٓ وبر ییآوبر
 ...آذز ٞغت زٚر اس زٚر ٘شزیه زر ٘شزیه اٖٚزٚر رفت ٚ ٔیؾٝ حبِتی وٝ وبر 

# ٚ ٔیبز ٘شزیىتز لزار !!٘شزیىؼ$زر ذٛ٘ؾٖٛ فزز ٟٕٔی ٞغت ٚ ٔٛحز ٞغت ٚ زر ٘تیجٝ وبر ٔیبز فزز احزثرؼأب 
 ٜ!ٔیٍیز
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 : ببره سبزهبنقش هبی هینتسبرگ درن

 

                                                   

 :  ٍزاٖ ایٗ ثرؼ ٞب ٞز وسْٚ راجغ ثٝ وسْٚ ثرؼ ٞب حزف ٔیش٘ٙستحّیّ جیٙیٓث ٓیٔیرٛا

 عبذتبر عبزٜ: ٔسیزاٖ ػبِی 

 ثٛرٚوزاعی ثرؾی: ٔسیزاٖ ٔیب٘ی 

 ثٛرٚوزاعی حزفٝ ای : ٔسیزاٖ ػّٕیبتی

 #ٔٛلتی$ازٞٛوزاعی : پؾتیجب٘ی ٞب

 ٔبؽیٗ : فٙی ٞب

فٙی ٞب  .ٔبؽیٗزرعت وززٖ  ؟اثشار ثٝ زرز چیؾٖٛ ٔیرٛرٜ ایٗٚ  اثشارعزٚ وّٝ ٔیش٘ٙس ثب  ثب چی فٙی ٞبٔیٍیٓ 

 !وّٝ ٔیش٘ٙس ٚ فٗ ثّسٖ ٚ ثب ٔبؽیٗ عز

یبزتٛ٘ٝ ٚلتی راجغ ثٝ ٔسیزاٖ ػبِی  ؟ثٕٛ٘ٝ ٖٛیبزت ٗٔیرٛای چٝ رثغی زارٜ ثٝ عبذتبر عبزٜ؟!!! ٔسیزاٖ ػبِی

 ٚ زر حغزت ایٗ ثٛزیٓ وٝ یه رٚ ثتٛ٘یٓ اٚ٘مس ثب  یحزف ٔیشزیٓ ٔیٍفتیٓ جبؽٖٛ ثبالعت زر ٕ٘ٛزار عبسٔب٘
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چیٝ ایٗ ٕٞٝ راٜ رٚ رفتیٓ أب ٚلتی ثبٞبؽٖٛ  ٗأب ٔیسٚ٘ی ، حزف ثش٘یٓػبِی رتجٝ والط ثؾیٓ وٝ ثب ایٗ ٔسیزاٖ 

 ٔتٛجٝ ؽسیٗ؟؟؟#$!ای ا٘سبی عبزٜ ٞ ٞٓ صحجت ؽسیٓ زیسیٓ ثبثب ایٗ ٔسیزاٖ ػبِی چمسر آزْ

ثب وبر ٚ وٝ ثٛزٖ  یی$!!#بٝ ٞثٛزٖ ٕٖٞٛ ػّٕ ییوبرٌزإٖٞٛ  ؟ٗ؟اِٚؼ چی زاؽت تی ٞبػّٕیب:  ٔسیزاٖ ػّٕیبتی

ا٘جبْ زازٖ ایٙمس پؾتىبر تٛی وبرؽٖٛ زاؽتٙس تب ثبالذزٜ تٛی وبر  بی ػّٕیٞوبرس مایٙ...وبرٌز عزٚ وّٝ ٔیشزٖ

 !ػّٕیؾٖٛ آزٔبی حزفٝ ای ؽسٖ

ه ی ػبِی ٚ ػّٕیبتی لزار زاؽتٗ ٚ ب ٚعظ ٔسیزاٖٟایٙ ؟چزا ثرؾی یب ؽؼجٝ ای ٘بٍٔذاری ؽسٖ : ٔسیزاٖ ٔیب٘ی

 ثرؼ رٚ ؽٕب ٝىایٙ جش وٙیس ٌیز ٞٓ پیؾٝ ػبؽك زٚ یب ؽٟز زٚٚعظ  !!!ٞٓ اٟٚ٘ب یه حزفٚ ٔیشزٖ  ایٟٙب حزف

 ثرؾی !!ٞب ٔیب٘ی ػبلجت اس ٟٓایٙپظ  !٘یغتراٜ زیٍزی  ثجز٘س رٚ ؽٕب اس لغٕتی ؾٖٛوسٚٔ ٞزٚ  وٙٙس ثرؼ

 !!ٞب ػّٕیبتیٞٓ  رٚ ثرؾی ٖثززٞب  ػبِی رٚ

 : پؾتیجب٘ی ٞبأب 

٘مؼ ٔغتمیٓ زاؽتٗ أب اٌز ٞب صف بزتٛ٘ٝ ٔیٍفتیٓ ییٓ؟ ٔیٍ ازٞٛوزاعی#یب $ ٔٛلتثٝ ایٗ ٔسیزاٖ چزا 

 ؟؟ٜٔیز عزا٘جبْ رعیس ثٝٚ وبر وٝ  ٝؽ وبرٞبٖٔٛ ٔؾىُ زاؽت عتبز پؾتیجب٘ی ٚارز ػُٕ ٔی

 !!!ٚ ٔیزٖ بٖا٘س چٖٛ ٔٛلتی ٚ زر حیٗ ثحزاٖ ٔییب ٕٖٞٛ ازٞٛوزاعی  ٔٛلتی پؾتیجب٘ی ٞبذٛة پظ 

 

 ?فٗ عبالراٖ وساْ ثرؼ اس عبذتبر ٔیٙتشثزي را ثزػٟسٜ زار٘س

 .عبزٜ           9. حزفٝ ای                1

 .ثرؾی4.ٔبؽیٙی                 3 

 

 



 

هذیریتجسوه کذینگ تئوری      

     استبد پورشفیغ

9 

 

 :   هبی نوپب پنج هرحله رشذ تکبهل سبزهبن

                                                      

           

 

 !!)اینه(که ته اش )بدی( خر ها اختیار )به(  

ت=تؾزیفبت ازاری، ٍٞٙی، خ=ذاللیت ،ر=رٞجزی،ٜ=ٞسایت،ا=اعتمالَ، اذتیبر=اذتیبر، ن= وٙتزَ=ٕٞب 

ٔزثٛط ثٝ ٕٞبٍٞٙی ٞغت چٖٛ تٛی عبسٔبٖ ٚلتی  ٜاػ=اؽجبع رٚا٘ی $فمظ یبزتٖٛ ثبؽٝ اِٚیٗ ، ٜ=ٕٞىبری

 !#!ٚجٛز ٘یبز ٕٞىبر ٕ٘یؾٗٝ وبروٙبٖ ث چٙس ٘فز ٚارز ٔیؾٗ تب ٕٞبٍٞٙی ثیٗ
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 :هبی کبری خبنن پرو  بنذی نظبم طبقه

 

 غیز تىزاری ٞٙزی ٚ صٙؼتٍزا٘ٝ

 ٟٔٙسعی تىزاری

 

 

 عجمٝ ثٙسی چبرِش پزٚ:

زٚتبػ  زارٜیس ٞغت ٚ ٘یبس ثٝ ذاللیت وٓ ٚ وبر غیز تىزاری چٖٛ جسوبر تىزاری اعٕؼ ثب ذٛزؽٝ ٚ زٚتب 

ٔیؾٝ ذاللیت پظ  ت!!!ٟٔٙسعبی ثی ذاللی س٘یغتٙوٓ تٛی جبٔؼٝ ب ذاللیت پبییٗ ٚ ٔیٍیٓ ٞ أب ٟٔٙسط !!سیبز

ٞبی ٞٙزی ٘یبس ثٝ ذاللیت ثبال ٞغتؼ ػىظ وٓ ٞغتٙس ٚ تٛی وبر یٞٙز وبرٞبیأب ! وٓ ٚ اعتخٙب سیبز

 !!ٖٟٔٙسعب

 راثغٝ سیبز

 ضبثغٝ وٓ

 راثغٝ سیبز

 ضبثغٝ سیبز

 راثغٝ وٓ

 ضبثغٝ سیبز

 راثغٝ وٓ

 ضبثغٝ وٓ

 

 
 

 

 صیاد

 کم

 خالقیت

استثناااااا کم

 ها

      زیاد

 زیاد

 کم

 ساختارکار

را  

  

 

 ر

 کم
 زیاد 

 توانمندی کارکنان
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 : وٙیٓ أب ٕٞیٙجب ؽىبرػ ٔی،  بی عرت ٞغتؼٟایٗ یىی اس جسِٚ

 راثغٝ سیبز = عبذتبر سیبز ثبؽٝ

 راثغٝ وٓ = وٓ عبذتبر

 – زر٘ظز ٔیٍیزیٓ ٞز ٚلت وٓ ثبؽٝ & سیبز ثبؽٝ ٞز ٚلت عبذتبر وبر ، ضبثغٝأب ثزیٓ ثزای ؽىبر ذٛة اوی! 

 –وٓ ثبؽٝ یؼٙی ٚ اٌز  & یؼٙی حبال اٌز تٛإ٘ٙسی$ظزفیت# سیبز ثبؽٝ

  پظ ثزای ضبثغٝ یه ػّٕیبت عبزٜ ٞغت :

 $ٔخجت زر ٔخجت ٔیؾٝ ٔخجت!#ضبثغٝ ثبال -ٔخجت  $تٛإ٘ٙسی سیبز# = $عبذتبر سیبز# % 

 ضبثغٝ ثبال$ذٛة ٔٙفی زر ٔٙفی ٔیؾٝ ٔخجت!# -# % $تٛإ٘ٙسی وٓ#  = ٔخجت $عبذتبر وٓ
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  :  انواع فرهنگ سبزهبنی

 

 

 

اًَاع          

        فشٌّگ

 هتغیشّا    

 

 فشٌّگ ػمالیی

 

 فشٌّگ ایذئَلَطیه

تَافك ٍ فشٌّگ 

 هطاسوت

 

 فشٌّگ سلسلِ هشاتبی

تحمك اّذاف  ّذف ساصهاى

 ساصهاًی هطخع

تحمك ّذاف گستشدُ ٍ 

 ّای ساصهاى سسالت

اجشای فشاهیي ٍ  بمای گشٍُ

 دستَسات

باصدّی ٍ ساًذهاى  هؼیاس ػولىشد

 ساصهاى

 وٌتشل ٍ ثبات اتفاق ٍ اًسجام حوایت خاسج اص گشٍُ

 لَاًیي ٍ همشسات ػضَیت دس گشٍُ سّبش واسیضها سئیس هشجغ اختیاس

 داًص فٌی هٌابغ غیشسسوی ّا اسصش ضایستگی هٌبغ لذست

 سلسلِ هشاتبی هطاسوتی لضاٍتی ػمالیی گیشی ًحَُ تػوین

ّذایتی ٍ  سبه سّبشی

 هذاس ّذف

 واساًِ هحافظِ حوایتی ٍ دٍستاًِ پزیش فشدی ٍ هخاطشُ

ضیَٓ پیشٍصی ٍ 

 لبَل

بشاساس لشاس ٍ 

 ساصهاىپیواى با 

 سشپشستی ٍ وٌتشل تؼْذ بِ گشٍُ ّا تؼْذ بِ اسصش

هؼیاس اسصضیابی 

 اػضا

 ّای سسوی هالن ویفیت سٍابط ّا ضذت تالش باصدّی هلوَس

غویویت ٍ  سضذ تَفیك اًگیضش

 ّوبستگی

 اهٌیت
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 فزًٞٙ ٞب:ا٘ٛاع 

ٔیٍٗ ػمالیی ٞب  ثبال. ثبسزٞیفىز ثٝ  ؟ػمُ ثٝ فىز چی ٞغتؼ،  ب ٞزچی ػمُ ٔیٍٝ ا٘جبْ ٔیسٖٟایٙ :ػمالیی

 ٞب پیٕبٖ ٚ زازلزار ٚ ٝثزاعبط ؽبیغتٍی تؼییٗ ٔیؾٞٓ ػمُ حىٓ ٔیىٙٝ یه رییظ زاؽتٝ ثبؽیٓ ٚ ایٗ رییظ 

 ! ٜیجزٔ جّٛ را وبر ؽسٜ ٞسایت ٚ ٜٔیجٙس رٚ

چٖٛ  وٙٙس ؽست تالػ ٔی ٝزاری ثٝ ارسػ ٞب ٞغتٙس ثبایٗ ٞب چٖٛ ثٝ فىز ارسػ ٚ تؼٟس ٚ ٚف :ایسئِٛٛصیه

بٚتؾٖٛ فزز ثٝ فزز لض. ثزعٙس تب اس ایٗ عزیك رؽس وٙٙس ثٝ تحمك ٞسفٟبی ثشريٚ ٗ ارسػ ٞب ثشري ٞغت

 !!!#ِٝغجیؼا $ٔبٚرااس ٌزٜٚ ٘یبس زار٘س ٘ٝ ذٛز ٌزٜٚٚ ثٝ حٕبیت ذبرد ٞغت 

 ٌزٜٚ زرٖٚ ٚ ٌزٜٚ،  ٕٞجغتٍی، ٞٓ وبری ،  ٔؾبروتٚ تٛافك اعٕؼ ثب ذٛزؽٝ ٞز جب وّٕٝ  :تٛافك ٚ ٔؾبروت

 تٛی ثٍیٓ وٝ یٓتٌفرٚ  ایٙب ٕٞٝ ذٛة. رعٕی ٘ٝٞغت  رعٕی غیز ٔٙبثغٔیؾٝ تٛافك. تٛ ایٙجب  ثٛزٖ ٞٓ ثب

 ٓٔیش٘ی ٓزیسی رٚ ٔتزازفبػ یب وّٕبت ایٗ ٚلت ٞز،  ٞغت ٌزٜٚ ٚ زٚعتی راثغٝیه جٛر  ٔؾبروت ٚ تٛافك

 تٛافك!!!

 زر .فٙی زا٘ؼ اٚ٘ٓ زارٜ زا٘ؼ وٝ اٚ٘ی !!وغی ٞز ٘ٝ أب رفت جّٛ ثبیس پّٝ پّٝ ذٛزؽٝ ثب اعٕؼ :ٔزاتت عّغّٝ

ثٝ فىز  صٛرت ٔحبفظٝ وبرا٘ٝٝ زعتٛرات ٚ ٔمزرات ث اجزای ثب وٝ ٞغتؼ عزپزعت یه ثٝ ٘یبس لغٕت ایٗ

 ٝ!!حجبت ٚ وٙتزَ عبسٔبٖ ثبؽ

 #29$ٔسیزیت ثٟٕٗ  

 ؟ّغّٝ ٔزاتجی ٔؼیبر ػّٕىزز ٚ عجه رٞجزی ثٝ تزتیت وساْ اعتع فزًٞٙ زر 
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