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︀︡ در︋︀ره  ﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡﹥ ﹇︀﹜︉ و ز︣︋﹠︀، ︵︣ا︀ن ر︨︀﹡﹥︋  ︣ا︨︀س ﹝︐﹢ا︫   ︋︣︐︪﹫ ﹠︺️ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ﹎﹢︡، از آن ︗︀ ﹋﹥ ﹝︖﹙﹥ ﹨︣ روز︋  ️ ا﹡︡ر﹋︀ران︮  ﹊﹩ از د︨
﹡﹆︩ آن در ﹁︱︀ی ﹠︡ر︨︀﹡﹥ ای، ︑︃﹝﹙﹩ دو︋︀ره دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

﹝︀ر﹢س ﹋﹙﹢️ (Marius Cloete)، ﹝︪ــ︀ور ﹝︧ــ︐﹆﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢︡، ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای ﹝︊﹢︋﹫️ ︠﹢د را ﹀︶ ﹋︣ده ا﹡︡ و ٩٠ در︮︡ از ︗﹞︺﹫️ 
آ﹝︣﹊︀ و ٧٢ در︮︡ از ︗﹞︺﹫️ ︣︋︐︀﹡﹫︀ را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡.  

︐﹢ا﹡﹠︡  او ﹝﹩ ﹎﹢︡: ”ا﹝︀ ﹨﹠﹍︀م ︵︣ا﹩ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای، ﹡﹢ه د︨ــ︐︣س، از ﹜︀ظ ا﹨﹞﹫️ در در︗﹥ دوم ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︑﹢ا﹡︀﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای ﹋﹥︋ 
“.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏︡︊︑ ︡ر︨︀﹡﹥ ای﹠ ︡رن﹞ ︳﹫﹞ ︀ی ︲︣وری︪︋ از ﹩﹊ ﹤︋ ︊︀ن ︋︧﹫︀ر ﹁︺︀ل و ﹨︡﹁︡ار ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠﹠︡، آ﹡︀ن را︵︀﹞ ﹤︋ ا︑﹑ف و﹇️ را ﹟︣︐﹝﹋

ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای ﹡﹥ ︑﹠︀ در ﹝︀﹨﹫️، ︋﹥ ︫﹊﹙﹩ ﹝﹣︔︣ ︠﹢د﹡︪︀﹡﹥ ﹎﹫︣ ﹨︧ــ︐﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د، ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹝﹏ ︠﹢د را ︋﹥ آ﹡︀ ︠﹢ا﹨﹠︡ داد. 
 ،﹩︐︡ت ا︨ــ️: ار︑︊︀ط روا﹞︡﹠﹚︋ ﹤︷﹁︀ ﹤︋ ︉﹚︴﹞ ︣ك ا︮﹙﹩ ا﹡︐﹆︀ل﹞ ﹤︨ــ ﹟︐﹫﹍﹡︋︣ا ︉︗﹢﹞ ︤﹫﹡ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ع ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ ارا﹢﹡ ﹟︣︋ــ﹥ ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ای ﹋﹥ ا︖︑

 .﹩︭︫ و ،﹩﹡︀︖﹫﹨
 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀︀ی ︑︖︀ری ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹠︀داری ﹝︐﹀︀وت از ﹨﹛ ﹨︧︐﹠︡، ا﹞︀﹡ ﹅﹚︠ در ﹩﹝﹞ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡﹆︩ ︋︧﹫︀ر

 ﹤ ﹤﹋ ︡﹠︋︀︫ــ﹢﹡︡ ︑︀ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن در ﹩﹞ ︉︗﹢﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹩︀﹨︀ر﹫︺﹞ ﹩﹚︮︣ك ا﹞ ان﹢﹠︻ ﹤ ︀ص ا﹟ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥︋   ︠ ِ️ و︥﹎ــ﹩ ﹝︓︊
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن،︋  ︣ای ﹋﹞﹈︋  ︣︡ و︋  ﹩ ﹨﹞︐︀﹩)؛ ︻﹠︭︣ی ﹝﹛ در ﹜︷﹥ ﹇︊﹏ از︠  ﹫ــ︤ی ــ﹈ ﹝︭﹢ل را از ﹝︭﹢ل د﹍︣ ︗︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ (︎﹢︀﹩ و︋ 

﹝︡ود﹋︣دن ︑︺︡اد ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︭﹢ل.
ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹟ ﹨︡ف، ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹎︣وه ﹋︀﹝﹏ ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای ﹝﹞﹊﹟ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡: ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ راه ﹚︀ی ﹝﹙﹩ و ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩، 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︫ــ︭︠︀︀ی ا︮﹙﹩ ︻﹞﹙﹊︣د را ︎﹢︫ــ︩ د﹨﹠︡، ز︣ا ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︑︀ ︗︤﹫︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹝︊︀د﹜﹥ ︫ــ﹢﹡︡؛ ︑︣﹋﹫︉ ﹝︖﹙﹥ ︀︎﹩ و د︖﹫︐︀ل، ︎﹫︀﹝︡ 

︭︠︀︫︀ی ا︮﹙﹩ ︻﹞﹙﹊︣د (KPI) ﹡︀م ︑︖︀ری را دو︋︣ا︋︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︋﹫︩ از ا﹟، ﹇︡رت ︀پ در ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹀﹢م ﹝︣︋﹢ط ﹡﹀︐﹥ ا︨️، ا﹝︀ ﹁﹠︀وری د︖﹫︐︀ل، ︋﹥ و︗﹢دآور﹡︡ه درک ﹋﹫﹀﹫️ ا︨️. 

︋︣︠﹩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹡﹫︤ ︀﹋﹩ از ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︫﹊﹙︊﹠︡ی ︋︣︠︳ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ای، ︋︣ د︤﹎ ︣﹍﹠﹥ ﹨︀ی ︋︣︠︳، ﹝︀﹡﹠︡ آن ﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، 
️ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی ﹝︐﹢ا، ︋︀ ﹡︣خ ﹨﹛ ﹋﹠︪﹩ ︋﹫︪︐︣ و ا﹡︺﹊︀س ا︧︀︨﹩ ︋︤ر﹎︐︣، ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︣︑︣ی دارد.  در﹎︀ه ﹨︀ی ا﹠︐︣﹡︐﹩، ا﹡︊︀︫

︵︣ا︀ن ر︨ــ︀﹡﹥  ﹤︋ ︡︀︋﹫︤ی ﹁︣ا︑︣ از ا︨ــ︐﹀︀ده ︨ــ﹠︐﹩ از ﹝︖﹙﹥ ﹨︀، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹊﹞﹏ ︑﹙﹢︤﹢ن در ﹝︊︀رزات ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹡︀م ︑︖︀ری، ︋︍︣داز﹡︡. ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ ﹡﹆︪ــ﹩ 
︋︧﹫︀ر﹝﹛ در ︋︀﹐︋︣دن ﹁︣وش، ﹨﹛ در دراز﹝︡ت و ﹨﹛ در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت، دار﹡︡.            

دردر
︎︀﹎ـ︣د︎︀﹎ـ︣د  

︑︃﹝﹙﹩ دو︋︀ره در︋︀ره ﹡﹆︩︑︃﹝﹙﹩ دو︋︀ره در︋︀ره ﹡﹆︩
﹝︖﹙﹥ ﹨︀ در ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ در 

﹁︱︀ی ﹠︡ر︨︀﹡﹥ ای﹁︱︀ی ﹠︡ر︨︀﹡﹥ ای

        


