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ٍٕٞی ٔشدْ د٘یب چٝ فمیش ٚ چٝ حشٚتٕٙذ ٔطىُ ٔبِی داس٘ذ. ثسیبسی فىش ٔی وٙٙذ اٌش 

پَٛ صیبدی داضتٝ ثبضٙذ ٔطىالت ٔبِی آٟ٘ب تٕبْ ٔی ضٛد دس حبِیىٝ ایٙغٛس ٘یست ٚ 

،تحػیالت ،داضتٗ یه ضغُ پَٛ ثیطتش ٔسبئُ ٔبِی ثیطتشی سا ثٝ د٘جبَ داسد.پَٛ 

ٚ... ٔطىالت ٔبِی سا ثشعشف ٕ٘ی وٙذ.ثّىٝ ایٗ  ))ٞٛش ٔبِی((است وٝ ٔطىالت 

ٔبِی سا ثشعشف ٔی وٙذ.       ٌشٜٚ ٔیّیبسدس رٛاٖ دس ساستبی سسبِت خٛیص وٝ 

آٔٛصش حشٚت آفشیٙی ثشای وّیٝ ٕٞٛعٙبٖ ٔی ثبضذ ٔزٕٛػٝ ))افضایص ٞٛش ٔبِی ثٝ 

وتبة اِىتشٚ٘یىی آٔبدٜ وشدٜ است وٝ ٔی تٛا٘یذ  ٙذپا دس سٚش ساثشت ویٛسبوی((س

آٖ سا اص سبیت ٌشٜٚ ٚ یب دیٍش سبیتٟبی ٔؼتجش داّ٘ٛد وتبة ،داّ٘ٛد وٙیذ. ایٗ ٔزٕٛػٝ 

 سا خٛد ٔبِی ٞٛش)) ٘بْ ثٝ ویٛسبوی ساثشت ٔؼشٚف وتبة اص ضذٜ ثٛٔی ثشداضتی

چٙب٘چٝ ایٗ وتبة ٞب سا ٔٛحش یبفتیذ آٟ٘ب سا  دٚستبٖ ٌشأی!  .ٔی ثبضذ((دٞیذ افضایص

ثشای دیٍش دٚستبٖ ٘یض ثٝ اضتشان ثٍزاسیذ تب فشًٞٙ حشٚت آفشیٙی سا دس وطٛس 

  یبثذ. ٌستشش
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 ثبضٙذ داضتٝ صیبدی پَٛ اٌش وٙٙذ ٔی فىش ثسیبسی.داس٘ذ ٔبِی ٔطىُ حشٚتٕٙذ چٝ ٚ فمیش چٝ د٘یب ٔشدْ ٍٕٞی

 د٘جبَ ثٝ سا ثیطتشی ٔبِی ٔسبئُ ثیطتش پَٛ ٚ ٘یست ایٙغٛس حبِیىٝ دس ضٛد ٔی تٕبْ آٟ٘ب ٔبِی ٔطىالت

 ا٘ذاص پس ثشای پِٛی ٚ ثٛد ٞبیٓ ٞضیٙٝ ا٘ذاصٜ ثٝ فمظ داضتٓ دسآٔذ وٝ آ٘چٝ ٔمغؼی دس داسْ خبعش ثٝ: ٘ٛیسٙذٜ(داسد

 ثٛدْ دادٜ ا٘زبْ لجال وٝ وبسٞبئی اص یىی اص ثؼذ ٔذتی ٚ وشدْ ٔی ص٘ذٌی ساحت فىشی ِحبػ اص ِٚی ٘ذاضتٓ وشدٖ

 سا پَٛ آٖ ٌشفتٓ ٔی تػٕیٓ ثبیذ چشا؟چٖٛ.ٌشفت ٔٗ اص سا خٛسان ٚ خٛاة ٔذتی ثشای ٚ سسیذ ثذستٓ خٛثی پَٛ

 ثضسٌی دغذغٝ ایٗ ٚ وٙذ تِٛیذ ٘یض ثیطتشی حشٚت ثتٛا٘ذ ٚ ٘طٛد وٓ آٖ اسصش تب وٙٓ ٌزاسی سشٔبیٝ ربئی چٝ دس

 ).ثبضذ ٔی داس٘ذ سشٔبیٝ وٝ وسب٘ی ثشای

 ٞٓ ضغُ یه داضتٗ.وٙذ ٕ٘ی ساحُ ٔبِی ٔطىالت ٞٓ تحػیالت.وٙذ ٕ٘ی ساحُ ضٕب ٔبِی ٔطىالت تٟٙبئی ثٝ پَٛ

 وٙذ؟ ٔی حُ سا ٔبِی ٔطىالت چیضی چٝ ضبیذ ٔی پشسیذ پس. وٙذ ٕ٘ی حُ سا ٔبِی ٔطىالت

 .است ((هالی َّش))ضٕب  سئٛاَ رٛاة

 اص ٔبِی ٔطىالت حُ ثشای وٝ ٔبست وّی ٞٛش اص ثخطی ٔبِی ٞٛش.وٙذ ٔی ثشعشف سا ٔبِی ٔطىالت ٔبِی ٞٛش

 .وٙیٓ ٔی استفبدٜ آٖ

 ضخػی،ثذٞىبسی، خب٘ٝ ص٘ذٌی،٘ذاضتٗ ٞبی ٞضیٙٝ ٚ دسآٔذٞب ٘ذاضتٗ تغجیك ، أشٚص د٘یبی دس سایذ ٔبِی ٔطىالت

 .وشد ثشعشف سا آٟ٘ب تٛاٖ ٔی ٔبِی ٞٛش اص استفبدٜ ثب وٝ است…ٚ دسٔب٘ی ٚ ثٟذاضتی ٞبی ٔبضیٗ،ٞضیٙٝ ٞبی ٞضیٙٝ

. تش سخت سٚص ثٝ سٚص ضشایظ ٚ ضٛ٘ذ ٔی تش ٚخیٓ ٔطىالت سٚص ثٝ سٚص ٘ىٙیٓ تمٛیت خٛد دس سا ٔبِی ٞٛش اٌش

 ٚ صٔب٘ی آٚسد،آصادی ٔی آسبیص پَٛ.داسد ص٘ذٌی ویفیت ٚ ص٘ذٌی سجه ثش سضائی ثٝ تبحیش پَٛ وٝ است ایٗ ٚالؼیت

 ضذٖ حشٚتٕٙذ ثٝ ٔٙزش ٘جبضذ ٔبِی ٞٛش اص استفبدٜ ثب اٌش تٟٙبئی ثٝ پَٛ آٚسدٖ ثذست ِٚی. آٚسد ٔی ا٘تخبة آصادی

 .ضٛد ٕ٘ی

 ٞٛش ٚٚلتی وٙذ ٔی سضذ ضٕب ٔبِی ٞٛش وٙیذ حُ سا ٔبِی ٔطىالت ثتٛا٘یذ اٌش وٝ داضت ٘ظش دس ثبیذ سا ٘ىتٝ ایٗ

 .ضٛیذ ٔی تش فمیش سٚص ثٝ سٚص ٘ىٙیذ حُ سا ٔبِی ٔطىالت اٌش ثشػىسٚ ضٛیذ ٔی تش حشٚتٕٙذ وٙذ سضذ ٔبِی

 علت فمش 

فمش حبغُ غشق ضذٖ یه ضخع دس ٔسبئّی است وٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ آٟ٘بسا حُ وٙذ.تٕبْ دالیُ فمش ٔطىالت ٔبِی 

٘ذاضتٗ ٟٔبست وبسی ٚٔطىالتی اص ایٗ دست ٘یض ٔی تٛا٘ذ دالیُ فمش  ، اصدٚاد ثب فشد ٘ب ٔٙبست ، اػتیبد ٘یستٙذ.

 .ثبضذ
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٘بضی اص ضشایغی است وٝ ثشعشف ، ٘ظیش ثذٞی ٞبی ثیص اص حذ ٚ دستٕضد پبئیٗ  ، ثشخی اص ٔطىالت ٔبِی أشٚصٜ

ٕ٘ٛدٖ آٟ٘بخبسد اص تٛاٖ یه فشد است ٚ ٔؼضالتی است وٝ ٔشثٛط ثٝ دِٚت ٚ سیبست ٌزاسیٟبی ضؼیف التػبدی ٚ 

 .سا٘تٟبئی وٝ دس التػبد ٞب ٚرٛد داسد ٔی ثبضذ

ب دس ّٟٔىٝ ای وٝ سٚص ثٝ سٚص ػشغٝ ثش ا٘سبٟ٘ب دس وّیٝ رٛأغ پس ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٞٛش ٔبِی خٛد سا تمٛیت وشد ت

 .تًٙ تش ٔی ضٛد ٚ فمش ٚ سوٛد ٌستشٜ ثیطتشی ٔی یبثذ، ثتٛاٖ ثٝ آصادی ٔبِی دست پیذا وشد

 

 تغییش لَاًیي پَل دس دًیای اهشٍص

سیچبسد ٘یىسٖٛ سئیس رٕٟٛس ٚلت آٔشیىب، ثب یه سیبست التػبدی اضتجبٜ ،پطتٛا٘ٝ عال سا اص چبح  ۱۷۹۱دس سبَ 

 .پَٛ رذیذ وٙبس صد ٚ ٔٛرت تغییش دس لٛا٘یٗ پَٛ ٌشدیذ

ایٗ سیبست ٔٛرت ٌشدیذ وٝ پَٛ اسصش خٛد سا اص دست ثذٞذ ٚ اسصش آٖ ثٝ دس رشیبٖ ثٛدٖ پَٛ ٚاثستٝ ثبضذ.ثٝ 

ثٝ سیبستٟبی التػبدی ٔٛرٛد د٘یب ٚ تغییش لٛا٘یٗ لذیٕی پَٛ ، پس ا٘ذاص وشدٖ پَٛ ٔٙزش ثٝ ػجبست دیٍش ثب تٛرٝ 

  (ASSET)وبٞص اسصش پَٛ ٔی ضٛد ٚ الصْ است تب ٞش ٌٛ٘ٝ ٘مذیٍٙی ثٝ ربی پس ا٘ذاص وشدٖ تجذیُ ثٝ داسائی

 ٌشدد. 

ٔشدْ داضت ٚ ٘طبٖ دٞٙذٜ ٞٛش ٔبِی دس حبِیىٝ دس لٛا٘یٗ لذیٕی پَٛ ، پس ا٘ذاص وشدٖ پَٛ ربیٍبٜ خبغی دس ثیٗ 

 .دس لٛا٘یٗ رذیذ ،دیٛاٍ٘ی ٔبِی ٔحسٛة ٔی ضٛدِٚی  ثٛد.

دس دًیای کًٌَی تبذیل فَسی پَل بِ داسائی ٍ تبذیل یک داسائی بِ داسائی دیگش ًطاى دٌّذُ هیضاى َّش هالی هی 

 .باضذ

دس ثبصاسٞب سضذ ٔی وٙذ ٔؼٙی آٖ ایٗ است وٝ ٚلتی خب٘ٝ ٌشاٖ ٔی ضٛد یب لیٕت عال ثبال ٔی سٚد ٚ یب لیٕتٟبی سٟبْ 

 .اسصش پَٛ وبٞص پیذا وشدٜ است ٚ دسآٔذ افشاد ثب وبٞص اسصش پَٛ وبٞص ٔی یبثذ

٘ٛیسٙذٜ: ثب تٛرٝ ثٝ ضشایظ وٙٛ٘ی وٝ ثسیبسی اص ٔسبئُ ٚ ٔطىالت التػبدی دس وطٛسٞبی ٔختّف ٔٙزّٕٝ ایشاٖ 

داسائی پبیذاس وٝ ثتٛا٘ذ دسآٔذ ٚ اسصش افضٚدٜ ایزبد وٙذ ، ثٝ ٞٛش ضشایظ ٔطبثٟی پیذا وشدٜ ا٘ذ تجذیُ ٘مذیٍٙی ثٝ 
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ٔبِی ثبال ٘یبص داسد وٝ خٛضجختب٘ٝ ثذست اٚسدٖ ٞٛش ٔبِی ثبال ٔی تٛا٘ذ ثب آٔٛصش ثٝ یه ٟٔبست دس افشاد تجذیُ 

 .ضٛد

 

 چگًَِ ثشٍتوٌذاى سٍص بِ سٍص ثشٍتوٌذ تش هی ضًَذ؟

دٞیذ سیستٓ تغییش لٛا٘یٗ پَٛ ٘ب ػبدال٘ٝ است.لٛا٘یٗ سا یبد ثٍیشیذ ٚ اص وّیذ حشٚتٕٙذ ضذٖ دس ایٗ است وٝ تطخیع 

 .آٟ٘ب ثٝ ٘فغ خٛد استفبدٜ وٙیذ

حشٚتٕٙذاٖ ٔطىالت  ایٗ وبس ٘یبصٔٙذ ٞٛش ٔبِی است ٚ ٞٛش ٔبِی سا ثبیذ ثب حُ وشدٖ ٔطىالت ٔبِی ثذست آٚسد.

،فشغتی ثشای ثبٞٛش ضذٖ ٚ فشغتی ثشای حشٚتٕٙذ فشغتی ثشای سضذ ٔبِی سا ثؼٙٛاٖ فشغتی ثشای یبدٌیشی ٔی ثیٙٙذ.

 .ضذٖ

حشٚتٕٙذاٖ ثٝ ربی ٌشیختٗ،دٚسی وشدٖ یب تظبٞش ثٝ ایٙىٝ ٔطىالت ٔبِی اغال ٚرٛد ٘ذاس٘ذ ثٝ ٔطىالت ٔبِی 

خٛش آٔذ ٔی ٌٛیٙذ چٖٛ ٔی دا٘ٙذ دس ٔطىالت ٔبِی فشغتٟبئی ٞست وٝ دس آٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثبٞٛش تش ضٛ٘ذ ٚ دس 

 .ضٛ٘ذ ٘تیزٝ حشٚتٕٙذ تش

 فمشا چگًَِ با هطکالت هالی بشخَسد هی کٌٌذ؟

فمشا ٔطىالت ٔبِی سا تٟٙب ثػٛست ٕٞبٖ ٔطىُ ٔی ثیٙٙذ.ثسیبسی اص آٟ٘ب احسبس ٔی وٙٙذ لشثب٘ی پَٛ ضذٜ 

 .ا٘ذ.ثسیبسی فىش ٔی وٙٙذ تٟٙب ضخػی ٞستٙذ وٝ ٔطىُ ٔبِی داس٘ذ

اص ٘حٜٛ ٍ٘شضطبٖ است. ٘بتٛا٘ی آٟ٘ب دس حُ ٔطىالت  تٟٙب تؼذاد وٕی اص آٟ٘ب ٔی فٟٕٙذ وٝ ٔطىالت ٔبِیطبٖ ٘بضی

ٔبِی ٚ یب ارتٙبة اص ٔمبثّٝ ثب آٖ ثبػج ضذٜ ٔطىالت ٔبِی آٟ٘ب ثیطتش ٚ ثیطتش ضٛد. ٚ ثٝ ربی ایٙىٝ ٞٛش ٔبِی 

 .خٛد سا افضایص دٞٙذ ٔطىالت ٔبِی خٛد سا افضایص ٔی دٞٙذ

 ًحَُ بشخَسد لطش هتَسط با هطکالت هالی

َٛ ٞستٙذ ٚ لطش ٔتٛسظ ص٘ذا٘یبٖ پَٛ.لطش ٔتٛسظ ثٝ ربی ایٙىٝ ٔطىالت ٔبِی خٛد سا حُ فمشا لشثب٘یبٖ پ

وٙٙذ،فىش ٔیىٙٙذ ٔی تٛا٘ٙذ دس ثشاثش ٔطىالت ٔبِی صسٍ٘ی ثٝ خشد دٞٙذ.آٟ٘ب پَٛ خشد ٔی وٙٙذ ٚ ثٝ دا٘طٍبٜ ٔی 
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 .سٚ٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ضغّی ٔغٕئٗ پیذا وٙٙذ

ٙذ پَٛ دسآٚس٘ذ ٚ رّٛی ٔطىالت ٔبِیطبٖ یه سذ ایزبد وٙٙذ.آٟ٘ب خب٘ٝ ای اوخش آٟ٘ب ایٙمذس ثبٞٛش ٞستٙذ وٝ ثتٛا٘

ٔی خش٘ذ،ٞش سٚص ثٝ سش وبس خٛد ٔی سٚ٘ذ ٚ اص عشیك سٟبْ یب اٚساق ٔطبسوت ثشای دٚساٖ ثبص٘طستٍیطبٖ پس ا٘ذاص 

 .ٔی وٙٙذ

ٔٙذا٘ی ثب اسصش ٚ ثب تزشثٝ سبٍِی وطف ٔی وٙٙذ وٝ دس دفتش وبسخٛد ص٘ذا٘ی ٞستٙذ.آٟ٘ب وبس۰۵ایٍٙٛ٘ٝ افشاد دس سٗ 

یذ پَٛ وبفی ثٝ دست ٔی آٚس٘ذ. ِٚی دس ػٕك دسٖٚ خٛد ٔی دا٘ٙذ وٝ اص ِحبػ ٔبِی ٞستٙذ.أٙیت ضغّی داس٘ذ ٚ ضب

 .ثٝ داْ افتبدٜ ا٘ذ ٚ فبلذ ٞٛش ٔبِی ثشای تشن دفتش وبس خٛد ٞستٙذ

ِی اسصش لبیُ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ثٝ ربی ایٙىٝ اوخش ایٗ افشاد فبلذ اعالػبت ٔبِی الصْ ٞستٙذ ثٙبثشایٗ ثشای أٙیت ٔب

وبسآفشیٗ ضٛ٘ذ ثشای وبسآفشیٙبٖ وبس ٔی وٙٙذ. ثٝ ربی ایٙىٝ خٛد سشٔبیٝ ضبٖ سا ٔذیشیت وٙٙذ،ٔذیشیت سشٔبیٝ ضبٖ 

 .سا ثٝ دیٍشی ٔی سپبس٘ذ. ٚ ثٝ ربی افضایص ٞٛش ٔبِیطبٖ، خٛد سا ثٝ وبس دس دفبتشضبٖ ٔطغَٛ ٔی وٙٙذ

 

 با هطکالت هالیًحَُ بشخَسد ثشٍتوٌذاى 

پٙذ ٘ٛع ٞٛش اغّی ٚرٛد داسد وٝ یه فشد ثبیذ دس خٛد ایزبد وٙذ تب حشٚتٕٙذ ضٛد وٝ دس لسٕتٟبی ثؼذ ثٝ آٟ٘ب 

 .پشداختٝ ٔی ضٛد.اٌش ضخػی ثٝ ایٗ پٙذ ٞٛش ٔسّظ ضذٜ ثبضذ ثٝ وٕبَ ٔبِی دست یبفتٝ است

ٚ خٛد سا ٔخفی ٕ٘ی وٙٙذ.آٟ٘ب ثٝ د٘جبَ  حشٚتٕٙذاٖ اٌش ساٜ حُ ٔطىالت ٔبِی خٛد سا ٘ذا٘ٙذ دسرب ٕ٘ی ص٘ٙذ

وبسضٙبسب٘ی ٔی ٌشد٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ثٝ آٟ٘ب وٕه وٙٙذ تب ٔطىالتطبٖ سا حُ وٙٙذ. دس ایٗ سٚ٘ذ آٟ٘ب ٞٛضٕٙذ تش ضذٜ ٚ 

ثشٍتوٌذاى تسلین ًوی ضًَذ بلکِ هی آهَصًذ ٍ اص طشیك آهَختي ثشٍتوٌذ ثشای ٔطىُ ثؼذی ٔزٟضتش خٛاٞٙذ ضذ.

 .تش هی ضًَذ
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 حل هطکالت هالی

اوخشافشاد وبس ٔی وٙٙذ تب ٔطىالت ٔبِی دیٍش ٔشدٔبٖ سا حُ وٙٙذأب چٝ وسی ٔطىالت ٔبِی وبسٌشاٖ ٚ وبسٔٙذاٖ سا 

 حُ ٔی وٙذ؟

فمشا ٚ الطبس ٔتٛسظ ثشای حشٚتٕٙذاٖ وبس ٔی وٙٙذ ِٚی اص حُ ٔطىالت ٔبِی خٛد ػبرض٘ذ.ثٝ ربی ایٙىٝ ثٝ 

ی ثبٞٛش تش ضذٖ ثٍٙش٘ذ ثٝ خب٘ٝ ٔی سٚ٘ذ سٚی غٙذِی ٔی ٘طیٙٙذ ضبْ ٔی ٔطىالت ٔبِی ثؼٙٛاٖ فشغتٟبئی ثشا

 .خٛس٘ذ،تّٛیضیٖٛ ٔی ثیٙٙذ ٚ غجح سٚص ثؼذ ثٝ ٔحُ وبس ٔی سٚ٘ذ تب فشدی سا حشٚتٕٙذ وٙٙذ

 .هتاسفاًِ تحصیالت ٍ سخت کَضی اگش با استفادُ اص َّش هالی ّوشاُ ًباضذ ًوی تَاًذ هَجب تَلیذ ثشٍت ضَد

 

 ل؟باصی با پَ

ٕٞٝ آدٟٔب چٝ ثذا٘ٙذ ٚ چٝ ٘ذا٘ٙذ دس حبَ ا٘زبْ ثبصی ثب پَٛ ٞستٙذ.ٔٙتٟب ضذت دخبِت دس ثبصی فشق ٔی وٙذ.ثشخی 

 .ضذیذ تش ثبصی ٔی وٙٙذ،اص لٛا٘یٗ آٌبٞٙذ ٚ اص آٟ٘ب استفبدٜ ٔی وٙٙذ تب ثیص اص دیٍشاٖ ثشای خٛد وبس وٙٙذ

صٔبٖ ثیطتشی سا ثٝ ایٗ وبس اختػبظ ٔی دٞٙذ.اوخش افشاد دس ثؼضی اص ٔشدْ ثشای یبدٌیشی ٚ پیشٚصی ٔطتبق تش٘ذٚ 

حبَ ثبصی ٞستٙذ ضبیذ ثذٖٚ ایٙىٝ ثذا٘ٙذ داس٘ذ ثبصی ٔی وٙٙذ ِٚی فمظ ثشای ایٗ ثبصی ٔی وٙٙذ وٝ ٘جبص٘ذ ٚ ثشای ثشد 

 .ثبصی ٕ٘ی وٙٙذ
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 (IQ)تفاٍت َّش هالی با َّش رٌّی

ای حُ ٔطىالت ٔبِی اص آٖ استفبدٜ ٔی ضٛد.ٕٔىٗ است ضخػی ٞٛش ٔبِی تٟٙب ثخطی اص ٞٛش رٞٙی است وٝ ثش

 .داسای ٞٛش رٞٙی ثبالئی ثبضذ ِٚی ٞٛش ٔبِی پبئیٙی داضتٝ ثبضذ ٚ ثشػىس

 

 طبمِ بٌذی َّش هالی

 .ٞٛش ٔبِی داسای عجمٝ ثٙذی خبظ خٛد ثٝ ضشح صیش ٔی ثبضذ

 کسب دسآهذ بیطتشَّش  – ۱

 .ثیطتشی داضتٝ ثبضذ ٞٛش ٔبِی ثبالتشی داسد اوخش آدٟٔب دسآٔذ داس٘ذ ِٚی وسی وٝ دسآٔذ

 

 هحافظت اص پَلَّش  – ۲

پَٛ ضٕب سا ثذصد٘ذ ٚ یب پشداخت ٞضیٙٝ ٞبئی ٔب٘ٙذ ٔبِیبت  ،دٟٔبئی وٝ ٕٔىٗ است ثب تشفٙذآٔحبفظت اص پَٛ دس ثشاثش 

 .وٝ دس غٛست دا٘ستٗ لٛا٘یٗ ٔشثٛعٝ ٕٔىٗ است ثتٛا٘یذ وٕتش پشداخت وٙیذ ثیبٍ٘ش ٞٛش ٔبِی است

 

 بَدجِ بٌذی پَلَّش  – ۳

ٖ ثٛدرٝ ثٙذی ٘یبصٔٙذ ٞٛش ٔبِی ثبالئی است. اٌش وسی ثتٛا٘ذ ٔب٘ٙذ حشٚتٕٙذا، ثٛدرٝ ثٙذی پَٛ ٔخُ یه حشٚتٕٙذ 

 .ثشای پَٛ خٛد داضتٝ ثبضذ ٔی تٛا٘ذ حشٚتٕٙذ ضٛد

ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ دسآٔذ داضتٝ ثبضذ ٚ دٜ ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ٞٓ ٞضیٙٝ داضتٝ ثبضذ دس ٔمبثُ وسی ۱۵ٔخال اٌش یه ٘فش دس سبَ 

سشٔبیٝ ٌزاسی وٝ دٜ ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ دسآٔذ داسد ٚ ٞطت ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ٞضیٙٝ ٚ دٚ ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ اص پِٟٛبی خٛد سا 

ٔی وٙذ داسای ٞٛش ٔبِی ضؼیفی است.ایٙىٝ وسی ثتٛا٘ذ فبسؽ اص ٔیضاٖ دسآٔذ خٛد ٔجّغی اص دسآٔذ خٛد سا پس 

 .ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی وٙذ داسای ٞٛش ٔبِی ثبالئی است
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 تمَیت پَل خَدَّش  -۴

ب ثتٛا٘ٙذ پَٛ خٛد سا تمٛیت ثسیبسی اص افشاد ٕ٘ی دا٘ٙذ پس ا٘ذاصٞبی خٛد سا چٍٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسی وٙٙذ ت

وٙٙذ.ثشخی اص افشاد پَٛ خٛد سا دس ثب٘ه ٔی ٌزاس٘ذ ٚ اص حذالُ سٛدی وٝ ثب٘ه ٔی دٞذ استفبدٜ ٔی وٙٙذ. دس وطٛس 

ٔب غبِجب سٛد پشداخت ضذٜ تٛسظ ثب٘ىٟب اص ٘شخ سضذ تٛسْ پبئیٗ تش است ثٙبثشایٗ پَٛ دس ٔذت صٔبٖ ٔطخع اسصش 

ذ اٚساق ٔطبسوت ٚ أخبِٟٓ ٞٓ ٕٞیٙغٛس است.ایٍٙٛ٘ٝ وبسٞب ٘یبص ثٝ ٞٛش ٔبِی ثبالئی خٛد سا اص دست ٔی دٞذ. خشی

٘ذاسد .ِٚی سشٔبیٝ ٌزاسی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ضٕب ثتٛا٘یذ ثب ٘شخ سٛدی ثیطتش اص ٘شخ تٛسْ ٚ حتی ثبالتش پَٛ خٛد سا 

سشٔبیٝ خٛدتبٖ ثتٛا٘یذ وست تمٛیت وٙیذ ٘یبصٔٙذ ٞٛش ٔبِی ثبالئی است. ثٝ ػجبست دیٍش ٞشچٝ سٛد ثبالتشی اص 

 .وٙیذ داسای ٞٛش ٔبِی ثبالتشی ٞستیذ

 

 افضایص اطالعات هالی خَدَّش  -۵

ٚاٌزاسی وبس سشٔبیٝ ٌزاسی ثٝ دیٍشاٖ ٔب٘غ افضایص دا٘ص ٔبِی خٛد تبٖ ٔی ضٛد.ثؼجبست دیٍش اٌش ضخع دیٍشی 

اغُ ضٕب ثب پَٛ خٛدتبٖ ثٝ ربی خٛد،ثٝ  پِٛتبٖ سا ٔذیشیت وٙذ ٕ٘ی تتٛا٘یذ ٞٛش ٔبِی خٛد سا افضایص دٞیذ ٚ دس

 .دیٍشاٖ پبداش ٔی دٞیذ

اٌش ایٗ پٙذ ٞٛش ٔبِی سا دس خٛد ایزبد وٙیذ ثٟتش ٔی تٛا٘یذ ٔطىالت خٛد سا حُ وشدٜ ٚ ٞٛش ٔبِی خٛد سا 

 .افضایص دٞیذ

 چِ کساًی بِ َّش هالی بیطتش ًیاص داسًذ؟

ثٝ ایٗ ٞٛش ٘یبص داس٘ذ ٍٔش ایٙىٝ وسی فشد یب افشادی سا دس وّیٝ وسب٘ی وٝ ثٝ ٞش ٘ٛػی ثب پَٛ سش ٚ وبس داس٘ذ 

اختیبس داضتٝ ثبضذ وٝ ٞٛش ٔبِی ثبالئی داضتٝ ثبضٙذ ٚ حس وٙذ ٘یبصی ثٝ تمٛیت ٞٛش ٔبِی خٛد ٘ذاسد.یب ایٙىٝ 

ص وسی ٔیشاث ٍٞٙفتی داضتٝ ثبضذ یب ایٙىٝ وسی وبسٔٙذ ثبضذ ٚ ٔستٕشی ٔذاٚٔی داضتٝ ثبضذ وٝ ثبص ٞٓ ٞش وذاْ ا

 .افشادی وٝ روش ضذ ثبص ٞٓ ٘یبص ثٝ تمٛیت ٞٛش ٔبِی خٛد داس٘ذ

وبسٔٙذ)حمٛق ثٍیش(، خٛیص فشٔب یب وست  اص دیذٌبٜ ساثشت ویٛسبوی افشادی وٝ ثٝ د٘جبَ پَٛ ٞستٙذ چٟبس دستٝ ا٘ذ.

سشٔبیٝ ٚ..(، وبسفشٔب)وسب٘ی وٝ یه وست ٚ وبس ثضسي داس٘ذ( ٚ  وبساٖٚ وبسٞبی ضخػی وٛچه)ٚوال،پضضىبٖ،تؼٕیش
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 (ٌزاساٖ)وسب٘ی وٝ ثب سشٔبیٝ ٌزاسی دس ثبصاسٞبی ٔختّف پَٛ ثٝ دست ٔی آٚس٘ذ

ایٗ چٟبس دستٝ دس ٞش غٙؼتی وٝ ثبضٙذ ٘یبصٔٙذ تمٛیت ٞٛش ٔبِی خٛد ٞستٙذ. ٚ ٞش وسی وٝ ٞٛش ٔبِی ثبالتشی 

 .داضتٝ ثبضذ ثذٖٚ تشدیذ دسآٔذ ثبالتشی خٛاٞذ داضت

ٝ ٚ چٟبس)وبسفشٔبیبٖ ٚ سشٔبیٝ ٌزاساٖ( ثب ٔیضاٖ دسآٔذضبٖ سٙزیذٜ ٔی ٔیضاٖ ٔٛفمیت ثخػٛظ دس دستٝ ٞبی س

 .ٞٛش ٔبِی ثیطتشی داضتٝ ثبضٙذ ثبیذضٛد. پس 

اِجتٝ ثشای دستٝ ٞبی اَٚ ٚ دْٚ )وبسٔٙذاٖ ٚ خٛیص فشٔبیبٖ( ٔیضاٖ ٔٛفمیت ثب ٔیضاٖ دسأذضبٖ سٙزیذٜ ٘طٛد ٚ آٟ٘ب 

 .ٔؼشفی وٙٙذثشای ٔٛفك ٘بٔیذٖ خٛدضبٖ اِٚٛیتٟبی دیٍشی سا 

دس وطٛس ٔب یىی اص ٘مبط ضؼف دس سیستٓ آٔٛصضی ایٗ است وٝ دس ٔذاسس ثشای تمٛیت ٞٛش ٔبِی ٞیچ آٔٛصضی 

دادٜ ٕ٘ی ضٛد ٚ ایٗ ٔی تٛا٘ذ یىی اص دالیُ تٛسؼٝ ٘یبفتٍی وطٛس ثبضذ چشا وٝ ٕٞٝ فؼبِیٗ دس وطٛس ٔذت صیبدی سا 

 .دس سیستٕٟبی آٔٛصضی ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ

 دسآهذ بیطتشکسب هالی َّش 

اِٚیٗ دسس ثشای افضایص ٞٛش ٔبِی، داضتٗ ٟٔبست حُ ٔطىُ یب حُ ٔسئّٝ است. یؼٙی ثٝ ربی ضب٘ٝ خبِی وشدٖ 

 .دس ثشاثش ٔطىالت آٟ٘ب سا حُ وٙیٓ

دٚٔیٗ دسس ٔمبٚٔت دس ثشاثش ٘بوبٔیٟب ٚ دسس ٌشفتٗ اص ضىستٟب ٚ ٔٛفمیتٟبی لجّی است. دس ایٗ غٛست است وٝ 

طىالت ٚ حتی ضىست دس ثشاثش ٔطىالت چیضی ثٝ اسٓ تزشثٝ وٝ ثبػج تمٛیت ٞٛش ٔبِی ٔی ثب ٔٛارٝ ضذٖ ثب ٔ

 .ضٛد دس آدْ ایزبد ٔی ضٛد

دس ایٗ ساٜ اٌش صٔبٖ الصْ ثشای سسیذٖ ثٝ ٞذف دٚ سبَ ثبضذ پس اص ضىست ٚ ضشٚع دس ٔسیش ثؼذی ضبیذ ضص ٔبٜ 

 .صٔبٖ ثشای پیشٚصضذٖ وبفی ثبضذ

 .ٔی تٛا٘ٙذ اص ضىست ثشای خٛد پُ پیشٚصی ثسبص٘ذپس ا٘سبٟ٘بی لٛی ٚ تٛإ٘ٙذ 

 

 فشایٌذ سسیذى بِ ّذف

ثٝ ثیبٖ سبدٜ ٞش ٔشحّٝ اص وبس وٝ ثشای سسیذٖ ثٝ ٔشحّٝ ثؼذی ثبیذ ا٘زبْ ضٛد سا فشایٙذ ٔی ٌٛیٙذ. ٔخال اٌش یه ٘فش 

 ایٗ اص یه ٞش.وٙذ عی سا …ثخٛاٞذ ٚاسد دا٘طٍبٜ ضٛد ثبیذ دٚساٖ دثستبٖ،دثیشستبٖ،پیص دا٘طٍبٞی،وٙىٛس ٚ
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 رٛاثتبٖ ٔسّٕب ضٛد؟ دا٘طٍبٜ ٚاسد تٛا٘ذ ٔی دثیشستبٖ دٚساٖ ٌزسا٘ذٖ ثذٖٚ وسی آیب حبَ.است فشایٙذ یه ٔشاحُ

 ٔی آیب.٘جبضیذ ٔشحّٝ ٞش ٞبی سختی تحُٕ ثٝ حبضش ِٚی ثشٚیذ دا٘طٍبٜ ثخٛاٞذ دِتبٖ ضٕب ایٙىٝ یب. است ٔٙفی

 .ضٛیذ؟ ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذ ٞٓ ٕٞیٙغٛس است ِتبٖ ثخٛاٞذ( ٚاسد دا٘طٍبٜد اٌش حتی) تٛا٘یذ

یىی اص دالیّی وٝ ٔشدْ فبلذ ایٗ ٞٛش ٔبِی ٞستٙذ ایٗ است وٝ پَٛ ٔی خٛاٞٙذ ِٚی حبضش ثٝ عی وشدٖ ٔشاحُ 

ایي فشایٌذ کسب پَل است کِ هی تَاًذ آًْا سا ثشٍتوٌذ کٌذ ًِ سسیذٖ ثٝ پَٛ ٘یستٙذ. اوخش ٔشدْ دسن ٕ٘ی وٙٙذ وٝ 

 .خَد پَل

٘ىتٝ سا خٛة ثٝ خبعش ثسپبسیذ وٝ ایٗ فشایٙذ ثشای ٞش فشد ثب فشد دیٍش ٔتفبٚت است.ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ ا٘سبٟ٘ب ثب  ایٗ

 .ٞٓ ٔتفبٚت ٞستٙذ

ٚ أب ٘ىتٝ وّیذی ٚ عالئی ایٗ است وٝ لجُ اص ایٙىٝ ٚاسد ٞش فشایٙذی ضٛیذ،اثتذا ٞذف خٛد سا تؼییٗ وٙیذ سپس 

سًٍذ سسیذى بِ ّذف اص خَد ّذف ٕٞیطٝ ایٗ ٘ىتٝ سا ثخبعش داضتٝ ثبضیذ وٝ فشایٙذٞبی سسیذٖ ثٝ ٞذفتبٖ سا. 

 .هْوتش است

 

ٚاسٖ ثبفت یىی اص حشٚتٕٙذتشیٗ ٔشداٖ د٘یب ٔی ٌٛیذ))اٌش ٘تٛا٘یذ احسبسبت خٛد سا وٙتشَ وٙیذ ٕ٘ی تٛا٘یذ پِٛتبٖ سا 

یب ٞٛش احسبسی  (EQ)زب٘یوٙتشَ وٙیذ((.٘ىتٝ ثسیبس ٟٕٔی است.٘طبٖ ٔی دٞذ ٞٛش ٔبِی ٘ٛػی اص ٞٛش ٞی

 .است

یؼٙی اٌش ٔذتی افسشدٜ ثٛدیٓ دست اص وبس ٘ىطیٓ ٚ یب ٚلتی سشخٛسدٜ ٚ ٘بأیذ ٞستیٓ ػػجی ٘طٛیٓ ثغٛسی وٝ 

 . خبِی ٘ىٙیٓ وٙتشَ خٛد سا اص دست ثذٞیٓ ٚ ٚلتی فطبس وبس ٚ ٔطىالت صیبد ٔی ضٛد ٔیذاٖ سا

اضبسٜ ضذ سٚش افضایص ٞٛش ٔبِی ٞش ضخػی اص عشیك حُ ٔطىالتی است وٝ دس ثشاثشش لشاس داسد. ثسیبسی  لجال

اص افشاد ثشای داضتٗ أٙیت ضغّی ٚ داضتٗ یه حمٛق حبثت یب ثٝ لَٛ ٔب ایشا٘یٟب ))آة ثبسیىٝ(( ثیص اص سٚ٘ذ 

 .بثشایٗ ٞشٌض حشٚتٕٙذ ٕ٘ی ضٛ٘ذثٙ یبدٌیشی ثبٞٛش تش ضذٖ اص ِحبػ ٔبِی ٚ حشٚتٕٙذ ضذٖ، اسصش لبئّٙذ.

ایٗ تشس ضذیذ است وٝ آٟ٘ب سا اص استفبدٜ اص فشغتٟب ٚ حُ   .اص تشس فمیش ضذى،فمیش هی هاًٌذایٍٙٛ٘ٝ افشاد 

 .ٔطىالتی وٝ ثشای حشٚتٕٙذ ضذٖ الصْ است ثبص ٔی داسد

تٗ آة ثبسیىٝ ٕٔىٗ است ثٝ یه ثٝ ایٍٙٛ٘ٝ افشاد ثبیذ ٌفت اٌش ثتٛا٘یذ ٞٛش ٔبِی خٛد سا افضایص دٞیذ ثٝ ربی داض
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 .))سٚدخب٘ٝ(( ثشسیذ

 اِٚیٗ ٌبْ ثشای افضایص دسآٔذ، ایٗ است وٝ تطخیع دٞیذ ثٟتشیٗ ساٜ ثشای پَٛ دسآٚسدٖ ثشای ضٕب چٝ ساٞی است.

أب  ٚ …اٌش دس ثبصاس ثٛدٖ سا ثٟتش ٔی دا٘یذ ٚاسد ثبصاس ضٛیذ ٚ اٌش ٟٔٙذسی سا ثٟتشیٗ ساٜ ٔی دا٘یذ ٟٔٙذس ضٛیذ.

 :یه تٛغیٝ عالئی

 .فشدای ثشٍتوٌذاًِ تش سا بخاطش کوی حمَق بیطتش لشباًی ًکٌیذ

 کساًی کِ ّذف خَد سا سّا کٌٌذ پیشٍص ًخَاٌّذ ضذ

یىی اص ثٟتشیٗ خػٛغیبتی وٝ ٞش وس ٔی تٛا٘ذ دس خٛد تمٛیت وٙذ ایٗ است وٝ ))آ٘مذس ٔسیشی سا وٝ ثشای خٛد 

ف ثشسذ((. دس ٞش وبسی وٝ ا٘زبْ ٔیذٞیذ اٌش ٔی خٛاٞیذ پیشٚص ضٛیذ ایٗ ٘ىتٝ سا دس ٘ظش ٔی ٌیشد ادأٝ دٞذ تب ثٝ ٞذ

 .دس ٘ظش داضتٝ ثبضیذ

ّش ٍلت پیشٍص ضذی کاست سا سّا کي اها ّیچ ٍ لت بخاطش ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ :پذس حشٚتٕٙذْ ٔی ٌفت 

 .ایٌکِ داسی هی باصی کاس سا سّا ًکي

حس ٔی وٙی داسیذ ٔی ثبصیذ ، ثش٘ذٜ ضٛیذ. ایٗ ٘ىتٝ سا ا٘سبٟ٘بی ثش٘ذٜ  ٕٔىٗ است دلیمب دس ٕٞبٖ ٘مغٝ ای وٝ

 .ثخٛثی دسن ٚ ِٕس وشدٜ ا٘ذ

 

 چشا هشدم َّش هالی خَد سا افضایص ًوی دٌّذ؟

یىی اص دالیّی وٝ ٔشدْ ٞٛش ٔبِی خٛد سا افضایص ٕ٘ی دٞٙذ ایٗ است وٝ فمظ ثٝ چیضٞبئی وٝ ٔی دا٘ٙذ ٔی چسجٙذ. 

سا دس ٔٛارٝ ثب چبِطی رذیذ لشاس دٞٙذ ثٝ د٘جبَ وبسٞبی ثی خغشی وٝ ٔی ضٙبسٙذ ٔی سٚ٘ذ.  ٚ ثٝ ربی ایٙىٝ خٛد

اِجتٝ ایٗ ثٝ ایٗ ٔؼٙی ٘یست وٝ وبسٞبی پش سیسه ا٘زبْ دٞیذ ثّىٝ ثٟتش است وبسٞبی ٔتفبٚت اص آ٘چٝ ٔی دا٘یذ ا٘زبْ 

 .دٞیذ

رشارٛئی آٔٛص٘ذٜ ٍ٘بٜ وٙیذ((.فشأٛش ٘ىٙیذ یه ساٜ ثشای افضایص ٞٛش ٔبِی ایٗ است وٝ )) ثٝ ص٘ذٌی ٔخُ یه ٔب

 .صًذگی کشدى سا بایذ آهَخت ٍ بشای آهَختي بایذ هاجشاجَئی کشدوٝ 

ٔبرشارٛئی وشدٖ ٞٓ ٘یبصٔٙذ داضتٗ ٚ ثذست آٚسدٖ ٟٔبستٟبئی است وٝ دس حیٗ ٔبرشارٛئی ثذست ٔی آٚسیذ. 

ضٕب ٔی ضٛد وٝ یىی اص آٟ٘ب ٔی تٛا٘ذ ٞٛش ٔبِی ثذست آٚسدٖ ایٗ ٟٔبستٟب ٔٙزش ثٝ ایزبد ا٘ٛاع دیٍشی اص ٞٛش دس 
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 .ثبضذ

آ٘چٝ ٕٞٝ ٔب اص ٞٛش ٔی ضٙبسیٓ ثٝ خبعش سپشدٖ ٚ پشٞیض اصاضتجبٜ است دس حبِیىٝ ٞٛش ٚالؼی یبدٌیشی فشایٙذ 

 .حُ ٔسئّٝ است تب ضبیستٝ حُ ٔطىالت ثضسٌتشی ضٛیٓ

 بیطتش پَل دسآٍسدىَّش هالی 

دس یىی اص چٟبس حٛصٜ وبسٔٙذی)حمٛق ثٍیشی(،خٛیص فشٔبئی،سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ  ٕٞب٘غٛس وٝ لجال ٌفتٝ ضذاوخش افشاد

وبسفشٔبئی دسآٔذ داس٘ذ. تفبٚت ایٗ ٘ٛع افشاد دس ٘ٛع ٍ٘شش ٚ ٞٛش ٔبِیطبٖ است .ثٝ ایٗ غٛست وٝ وبسٔٙذاٖ ٚ 

شای افضایص خٛیص فشٔبیبٖ ثشای حمٛق حبثت یب دستٕضد سبػتی وبس ٔی وٙٙذ ِٚی سشٔبیٝ ٌزاساٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ ث

 .داسائی ضبٖ وبس ٔی وٙٙذ وٝ یب ٔٛرت ایزبد ٌشدش ٔبِی ٔی ضٛد یب ثبػج افضایص سشٔبیٝ

دٚ لطش اَٚ یؼٙی وبسٔٙذاٖ ٚ خٛیص فشٔبیبٖ دسآٔذضبٖ ثستٍی ثٝ وبسی وٝ ا٘زبْ ٔی دٞٙذ داسد ٚ اٌش وبسی ا٘زبْ 

شیف ، ضغُ ، داسائی ٔحسٛة ٕ٘ی ضٛد. ٘ذٞٙذ دسآٔذی ٘خٛاٞٙذ داضت ٚ یب دسآٔذضبٖ وبٞص خٛاٞذ یبفت. عجك تؼ

چٖٛ دسآٔذ آٟ٘ب ٔؼٕٛال ٚ لسٕت ثذ ثشای ایٗ دٚ لطش ایٗ است وٝ ایٗ دسأذٞبیطبٖ ثشایطبٖ تِٛیذ حشٚت ٕ٘ی وٙذ 

آ٘چٝ وٝ تِٛیذ حشٚت ٔی وٙذ داسائی است. ایٗ داسائی ٞب ٞستٙذ وٝ وفبف ایٙىٝ ثٝ داسائی تجذیُ ضٛد سا ٕ٘ی دٞذ ٚ 

وبس وٙیذ ٚ چٝ وبس ٘ىٙیذ پَٛ ثٝ ص٘ذٌی ضٕب ٚاسد ضٛد. ٚ دٚ لطش دْٚ یؼٙی سشٔبیٝ ٌزاساٖ ضٕب  ثبػج ٔی ضٛ٘ذ چٝ

 .ٚ وبسفشٔبیبٖ ثب دا٘ستٗ ایٗ ٚالؼیت حشٚت ثذست ٔی آٚس٘ذ

یىی اص دالیّی وٝ حشٚتٕٙذاٖ حشٚتٕٙذ تش ٔی ضٛ٘ذ ایٗ است وٝ آٟ٘ب ٞذفٍزاسیطبٖ ثش ثذست آٚسدٖ داسائی ثیطتش 

 .تٔتٕشوض ضذٜ اس

 :٘ىتٝ عالئی ایٗ است وٝ

افضٍدى داسائی ّای بیطتش ًیاصهٌذ صشف کاس سخت تش یا طَالًی هذت تش ًیست.دس ٍالع ّش چِ َّش هالی فشد 

باالتش باضذ کاس کوتشی سا اًجام هی دّذ دس حالیکِ داسائی ّای بیطتش ٍ با کیفیت بْتش بذست هی آٍسد. بعباست 

 .هذ پٌْاى بشای ثشٍتوٌذاى کاس هی کٌٌذدیگش داسائی ّا اص طشیك تَلیذ دسا
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حشٚتٕٙذاٖ ثشای آیٙذٜ پَٛ پس ا٘ذاص ٕ٘ی وٙٙذ، ثّىٝ داسائی ایزبد ٔی وٙٙذ.اٌش یه حشٚتٕٙذ ٚسضىستٝ ضٛد یب ضشس 

وٙذ دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی اص دٚساٖ لجّی خٛد ٘یض پیطی ٔی ٌیشد.دِیُ آٖ سا ٞٓ ثبسٞب ٌفتٝ ایٓ ٚ آٖ یه چیض 

 :است

 .ی ثشٍتوٌذاى َّش هالیطاى استداسائی حمیم

آٔٛختٝ ا٘ذ وٝ سشٔبیٝ آًْا یاد گشفتِ اًذ کِ توشکض خَد سا بِ جای بذست آٍسدى پَل بش سٍی یادگیشی بگزاسًذ.

 .ضبٖ سا خٛدضبٖ ٔذیشیت وٙٙذ. آٟ٘ب اسصش داسائی ٞبی خٛدضبٖ سا خٛة ٔی دا٘ٙذ

ٖ ٔطىالت ثسیبس صیبدی ٚرٛد داسد وٝ ثبیذ حُ سٚضٟبی ثسیبس صیبدی ثشای ثیطتش پَٛ دسآٚسدٖ ٚرٛد داسد چٛ

 .ّش کسی کِ بتَاًذ هطکالت بیطتشی سا حل کٌذ ثشٍتوٌذ تش خَاّذ ضذضٛ٘ذ. 

ثسیبسی اص ٔشدْ ػاللٝ ای ثٝ حُ ٞیچ ٔطىّی ٘ذاس٘ذ ٚ ٔی خٛاٞٙذ ثخبعش وبسی وٝ ٕ٘ی وٙٙذ پَٛ ثٍیش٘ذ. آٟ٘بئی وٝ 

٘ذ ثب تغییشات سشیؼی وٝ دس د٘یب اتفبق ٔی افتذ ص٘ذٌیطبٖ سخت تش ٔی خٛاٞٙذ دس اصای وبس وٕتش پَٛ ثیطتشی ثٍیش

خٛاٞذ ضذ. ثٝ صٚدی ثب تٛرٝ ثٝ تحٛالتی وٝ دس وطٛس خٛدٔبٖ ایشاٖ اتفبق افتبدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ تحٛالت ٚ ثحشاٟ٘بی 

فؼبَ  التػبدی ٚ سیبسی دس د٘یب ،ػشغٝ ثش وسب٘ی وٝ دسآٔذ حبثت داس٘ذ ٚ ٞیچ تالضی ثشای ایزبد دسآٔذٞبی غیش

ا٘زبْ ٕ٘ی دٞٙذ سخت خٛاٞذ ضذ. یه سشٔبیٝ داس حمیمی خیّی سبدٜ وسی است وٝ ٔطىّی سا تطخیع ٔی دٞذ ٚ 

 .ٔحػَٛ یب خذٔبتی سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد وٝ آٖ ٔطىُ سا حُ وٙذ

 .حبَ ٞشچٝ ٔحػَٛ یب خذٔبت تِٛیذی اص ٘ظش ٔطتشی داسای اسصش ثبالتشی ثبضذ لیٕت ثبالتشی داسد

 هحافظت اص پَل خَدَّش هالی 

ظت اص پَٛ دس ثشاثش غبستٍشاٖ ٔبِی ثسیبس ٟٔٓ است. ثسیبسی اص افشاد یب سبصٔبٟ٘ب ٔٙتظش فشغت ٞستٙذ وٝ ثب بفحٔ

پَٛ ضٕب ثٝ خٛدضبٖ وٕه وٙٙذ. ثسیبسی اص آٟ٘ب ثبٞٛش ٚ لذستٕٙذ ٞستٙذ. اٌش ٞٛش ٚ لذست آٟ٘ب اص ضٕب ثیطتش 

 .. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ داضتٗ ٞٛش ثبالی ٔحبفظت اص پَٛ ثسیبس ٟٔٓ استثبضذ آٟ٘ب پِٛتبٖ سا تػبحت خٛاٞٙذ وشد
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 َّش هالی چگًَِ اًذاصُ گیشی هی ضَد؟

ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذ ثیطتش ثب دسآٔذ ٘بخبِع ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛد.ٔخال اٌش ضٕب ٔبٞیب٘ٝ ثػٛست ٘بخبِع پٙذ 

ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ دسآٔذ داضتٝ ثبضیذ ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذتبٖ اص وسی وٝ ٔبٞیب٘ٝ سٝ ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ دسآٔذ داس٘ذ 

ِٚی ثب دسغذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛد. ٔخال اٌش  ثیطتش است. ٞٛش ٔبِی ٔحبفظت اص پَٛ ٘یض ثٝ ٘ٛػی ثٝ ٕٞیٗ تشتیت

ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ دسآٔذ داضتٝ ثبضیذ ِٚی ٔبِیبت ٚ یب ٞضیٙٝ ای ثبثت دسآٔذتبٖ پشداخت ٘ىٙیذ)ثب  ۰۵ضٕب دس سبَ 

دسغذ اص آٖ سا ثبثت  ۰۵استفبدٜ اص دا٘ص ٔبِی( ٞٛش ٔبِی ٔحبفظت اص پِٛتبٖ اص وسی وٝ ٔب٘ٙذ ضٕب دسآٔذ داضتٝ ٚ 

یٍش ٞضیٙٝ ٞبی وست دسآٔذ پشداخت ٔی وٙذ ثیطتش است ٚ ٞٛش ٔبِی ٔحبفظت اص پَٛ ایٗ ضخع اص ٔبِیبت ٚ د

دسغذ اص دسآٔذ خٛد سا ثبثت ٞضیٙٝ وست دسآٔذ پشداخت ٔی وٙذ ثیطتش است ٚ ثٝ ٕٞیٗ تشتیت.ثٝ  ۰۵ضخػی وٝ 

 .ػجبست دیٍش ٞٛش ٔبِی ٔحبفظت اص پَٛ ، سا ثب دسغذی اص دسآٔذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی وٙٙذ

 

یىی اص اثضاسٞبئی وٝ ٞضیٙٝ ٞبئی سا ثٝ دسآٔذ تحٕیُ ٔی وٙذ پشداخت ٔبِیبت است.پشداخت ٔبِیبت ٞضیٙٝ ص٘ذٌی دس 

ربٔؼٝ ٔتٕذٖ است ِٚی ساٞىبسٞبئی ٚرٛد داسد )ثب استفبدٜ اص ٞٛش ٔبِی( وٝ ثتٛاٖ پشداخت ٔبِیبت سا وبٞص 

ٞٛش ٔبِیطبٖ افضایص یبفتٝ ٚ یب ، سٌیش ضذٖ دس وبس داد.ایٗ ساٞىبسٞب سا وبسضٙبسبٖ ٔبِیبتی ٚ وسب٘ی وٝ ثذِیُ د

 .وسب٘ی وٝ ٔطبٚسیٗ خجشٜ داس٘ذ ثخٛثی ٔی دا٘ٙذ

٘ىتٝ ٔٙفی دس ثحج پشداخت ٔبِیبت ایٗ است وٝ افشادی وٝ وٕتشیٗ دسآٔذٞب سا داس٘ذ ثیطتشیٗ دسغذ ٔبِیبت سا 

ست دیٍش لطش حمٛق ثٍیش ٞستٙذ وٝ ثٟتشیٗ پشداخت ٔی وٙٙذ.ثؼٙٛاٖ ٔخبَ دس وطٛس خٛدٔبٖ، ایٗ وبسٔٙذاٖ ٚ یب ثؼجب

ٔطتشیبٖ اداسٜ داسائی ٞستٙذ ٚ لجُ اص ایٙىٝ حمٛق خٛد سا دسیبفت وٙٙذ ٔبِیبت خٛد سا ٔی پشداص٘ذ ٚ وسب٘ی وٝ 

ثػٛست وبسفشٔبئی یب سشٔبیٝ ٌزاسی دسآٔذ داس٘ذ ٔؼٕٛال ثب استفبدٜ اص ٞٛش ٔبِی اص پشداخت ٔبِیبت ٚالؼی عفشٜ 

 .ٔی سٚ٘ذ

ٟ٘بی دیٍشی وٝ ثغٛس لب٘ٛ٘ی ٞضیٙٝ ٞبئی سا ثش دسآٔذٞبی ٔشدْ تحٕیُ ٔی وٙٙذ ثب٘ىٟب ٞستٙذ.ثب٘ىٟب پَٛ ضٕب سبصٔب

سا ثب دسغذ پشداخت سٛد ٔطخع ٔی ٌیش٘ذ ٚ خٛد ثب استفبدٜ اص ٞٛش ٔبِی سٛدی ضبیذ چٙذ ثشاثش آ٘چٝ ثٝ ضٕب ٔی 

اْ ٔشارؼٝ وٙٙذ ثػٛست اسٕی ثب ٘شخ ثٟشٜ دٞٙذ خٛد ثش ٔی داس٘ذ ٚ چٙب٘چٝ وسی ثشای حُ ٔطىُ خٛد ثشای ٚ

ٔطخع ٚ دس ػُٕ چٙذ دسغذ ثیطتش اص ٘شخ ثٟشٜ اسٕی )دس پشداخت السبط فشد ٞٓ اص اغُ ٚ ٞٓ اص سٛد پَٛ 

پشداخت ٔی وٙذ( پَٛ خٛد سا پس ٔی ٌیش٘ذ. دِیُ آٖ ٞٓ ٘ذاضتٗ ٞٛش ٔبِی اوخش لشیت ثٝ اتفبق ٔشدْ دس ٘حٜٛ 
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ٝ سٛد ٔٛحشاست. ایٗ ٘ىتٝ دس پشداخت سٛد اٚساق ٔطبسوت ٞٓ ٔطٟٛد است ثٝ ایٗ ٔحبسجٝ پشداخت السبط ٚ ٔحبسج

وٕتش اص  ٔؼٕٛالغٛست وٝ چٙب٘چٝ وسی لجُ اص ٔٛػذ ثخٛاٞذ پَٛ خٛد سا دسیبفت وٙذ سٛدی وٝ ثٝ فشد ٔی دٞٙذ 

 سٛد اػالٔی ثٝ ٔطتشی پشداخت ٔی وٙٙذ .

سآٔذٞب ٔی ضٛ٘ذ دالِٟب ٞستٙذ. ٔؼٕٛال ایٗ افشاد ٚاسظ یه افشاد دیٍشی وٝ ثػٛست لب٘ٛ٘ی ثبػج ایزبد ٞضیٙٝ دس د 

 .ٔؼبّٔٝ ثیٗ خشیذاس ٚ فشٚضٙذٜ ٞستٙذ ٚ دسغذی اص سٛد عشفیٗ سا ثٝ خٛد اختػبظ ٔی دٞٙذ

اِجتٝ دسلطش دالالٖ ثٙذست دالِٟبی خٛة ٘یض ٚرٛد داس٘ذ وٝ ثبػج ٔی ضٛ٘ذ ضٕب حشٚتٕٙذ تش ضٛیذ.ایٍٙٛ٘ٝ دالالٖ 

ىش ٕ٘ی وٙٙذ ٚ ٔٙبفغ ٔطتشیب٘طبٖ سا ٞٓ دس ٘ظش داس٘ذ.ثسیبسی اص دالالٖ خٛدضبٖ حبضش ثٝ خشیذ فمظ ثٝ ٔٙبفغ خٛد ف

ٚ یب سشٔبیٝ ٌزاسی دس آ٘چٝ وٝ ثٝ ضٕب پیطٟٙبد ٔی وٙٙذ ٘یستٙذ چٖٛ خٛدضبٖ اػتمبدی ثٝ آٖ سشٔبیٝ ٌزاسی ٘ذاس٘ذ 

ىٗ است ضٕب سا دچبس ٔطىُ وٙٙذ.ثغٛس ٚ فمظ ثشای سسیذٖ ثٝ وٕیسیٖٛ خٛد ٔی خٛاٞٙذ ثٝ ضٕب ثفشٚضٙذ ٚ حتی ٕٔ

وّی دالالٖ ثٝ دٚ دستٝ خٛة ٚ ثذ تمسیٓ ٔی ضٛ٘ذ.دالالٖ ثذ فمظ ثٝ ٔٙبفغ خٛد فىش ٔی وٙٙذ ٚ دالالٖ خٛة ٞٓ ثٝ 

 .ٔٙبفغ خٛد فىش ٔی وٙٙذ ٚ ٞٓ ثٝ ٔٙبفغ ضٕب

تبٖ سا ٔی ثّؼٙذ ٚ اٌش  لبتالٖ سشٔبیٝ وٕتشیٗ دسغذ اص سشٔبیٝ ضتٝ ثبضیذ ثب ایٗ اٚغبف اٌش ٞٛش ٔبِی خٛثی د

 .یبد ثٍیشیذ.یبد ثٍیشیذ.یبد ثٍیشیذ ضتٝ ثبضیذ فمظ سٝ ساٜ داسیذ.ٞٛش ٔبِی خٛثی ٘ذا
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ٍٕٞی ٔشدْ د٘یب چٝ فمیش ٚ چٝ ثشٚتٕٙذ ٔطىُ ٔبِی داس٘ذ. ثسیبسی فىش ٔی وٙٙذ اٌش 

پَٛ صیبدی داضتٝ ثبضٙذ ٔطىالت ٔبِی آٟ٘ب تٕبْ ٔی ضٛد دس حبِیىٝ ایٙكٛس ٘یست ٚ 

ت ،داضتٗ یه ضلُ پَٛ ثیطتش ٔسبئُ ٔبِی ثیطتشی سا ثٝ د٘جبَ داسد.پَٛ ،تحػیال

ٚ... ٔطىالت ٔبِی سا ثشقشف ٕ٘ی وٙذ.ثّىٝ ایٗ  ))ٞٛش ٔبِی((است وٝ ٔطىالت 

ٔبِی سا ثشقشف ٔی وٙذ.       ٌشٜٚ ٔیّیبسدس خٛاٖ دس ساستبی سسبِت خٛیص وٝ 

آٔٛصش ثشٚت آفشیٙی ثشای وّیٝ ٕٞٛقٙبٖ ٔی ثبضذ ٔدٕٛػٝ ))افضایص ٞٛش ٔبِی ثٝ 

ٟبس وتبة اِىتشٚ٘یىی آٔبدٜ وشدٜ است وٝ ٔی تٛا٘یذ سٚش ساثشت ویٛسبوی((سا دس چ

آٖ سا اص سبیت ٌشٜٚ ٚ یب دیٍش سبیتٟبی ٔؼتجش داّ٘ٛد وتبة ،داّ٘ٛد وٙیذ. ایٗ ٔدٕٛػٝ 

 سا خٛد ٔبِی ٞٛش)) ٘بْ ثٝ ویٛسبوی ساثشت ٔؼشٚف وتبة اص ضذٜ ثٛٔی ثشداضتی

چٙب٘چٝ ایٗ وتبة ٞب سا ٔٛثش یبفتیذ آٟ٘ب سا  دٚستبٖ ٌشأی!  .ٔی ثبضذ((دٞیذ افضایص

ثشای دیٍش دٚستبٖ ٘یض ثٝ اضتشان ثٍزاسیذ تب فشًٞٙ ثشٚت آفشیٙی سا دس وطٛس 

  یبثذ. ٌستشش
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ّز فزدی آگبّی کست هی کٌذ ٍ ثِ هزٍر سهبى ایي ، آهَسش صحیح ٍ ّذفوٌذ کلیذ ّز هَفمیتی است. ثب آهَسش 

 .ضَد.ایي هسئلِ ثزای افشایص َّش هبلی ًیش صذق هی کٌذآگبّی ثِ داًص تجذیل هی 

 تجارت یا سزمایه گذاری؟

افزادی کِ هذام در حبل خزیذ ٍ فزٍش ّستٌذ تبجزًذ ًِ سزهبیِ گذار.تبجزاى کویسیَى ثیطتزی ثِ دالالى هی 

الى ٍ ادارُ دارائی پزداسًذ. ّوچٌیي هوکي است هبلیبت سَد خزیذ ٍ فزٍش خَد را ًیش پزداخت کٌٌذ.در ایي ثیي دال

درصذی اس سَد خزیذ ٍ فزٍش را ثِ خَد اختصبظ هی دٌّذ. ٍلی سزهبیِ گذاراًی کِ دارای َّش هبلی ثبالتزی 

 .ّستٌذ ثب استفبدُ اس دالالى خَة کِ هطبٍرُ ثِ آًْب هی دٌّذ درصذ ایي ّشیٌِ ّب را کبّص هی دٌّذ

ذ ضوب را هی ثلؼٌذ. خزیذ کبال یب خذهبت خیلی ثِ ًذرت فزٍضٌذگبى کبال ٍ خذهبت ثِ ًَػی دیگز درصذی اس درآه

هَجت ثزٍتوٌذ ضذى ضوب هی ضًَذ ٍلی صبحجبى ٍ فزٍضٌذگبى ثب استفبدُ اس اًَاع تزفٌذّب لسوتی اس درآهذ ٍ یب 

 .سزهبیِ ضوب را ثِ خَدضبى اختصبظ هی دٌّذ

ًِ تٌْب ارسش افشٍُ ای ثزای آًْب ایجبد  ثسیبری اس افزاد دچبر هطکالت هبلی ّستٌذ چَى کبالّبئی را هی خزًذ کِ

ًوی کٌذ ثلکِ هَجت ایجبد ّشیٌِ ّبی دیگزی ًیش هوکي است ثطًَذ. خزیذ السبطی ایٌگًَِ کبالّب ًیش ثِ هزاتت 

ثیطتز افزادی را کِ دارای درآهذ ّستٌذ دچبر هطکالت هبلی هی کٌذ. ًگبرًذُ هؼتمذ است خزیذ السبطی خَدرٍ ٍ 

س ایي دست کبالّب هَجت درجب سدى ٍ غَطِ ٍر ضذى در اًَاع لسط هی ضَد. السبطی کِ ّن یب لَاسم هٌشل ٍ ا

 .اصل لیوت کبال ٍ ّن ثْزُ ّبی سیبد را ثِ ضوب تحویل هی کٌذ

اگز ٍالؼب تصوین ثِ ثزٍتوٌذ ضذى گزفتِ ایذ هطتزی هحصَالت ٍ خذهبتی ضَیذ کِ خَاّبى ثزٍتوٌذ ضذى ضوب 

ى هطتزی هحصَالت ٍ خذهبت آهَسضی ثب کیفیت، کِ راُ ٍ رسن ثزٍتوٌذ ضذى را ثِ ضوب ّستٌذ. ثؼٌَاى هثبل هی تَا

 .یبد هی دٌّذ ضَیذ. هوکي است خَد ضوب دیگز هحصَالت ٍ یب خذهبتی اس ایي دست را ثطٌبسیذ

 کطیذُ دادگبّْب ثِ کبرضبى …ثسیبری اس هزدم ثذلیل اػتوبد ثیجب ٍ یب تصویوبت ًبدرست ٍ یب درگیزیْبی ثیَْدُ ٍ

زداخت ّشیٌِ ٍ یب جزیوِ ثبثت حزکتی پ ٍ ٍکال ثِ الَکبلِ حك پزداخت ثب است هسبٍی دادگبّْب ثِ ٍرٍد. ضَد هی

اضتجبُ. ایٌگًَِ هسبئل ًیش خَد اس ثیي ثزًذُ لسوتی اس سزهبیِ هی ثبضذ. راثزت کیَسبکی ثب تَجِ ثِ لَاًیي ٍ فزٌّگ 

یب اضخبظ ثزای گزفتي ثزٍت ضوب، ثذالیل پیص پب افتبدُ تَصیِ ّبی حبکن ثز آهزیکب، اػالم دػَا اس طزف ٍکال ٍ 

 :جبلجی ثزایوبى دارد .ثسیبری اس ثزٍتوٌذاى ثِ ایي تَصیِ ّب ػول هی کٌٌذ. ایي تَصیِ ّب ثِ ضزح سیز است



 افسایص هوش مالی به روش رابرت کیوساکی)قسمت اول(

 

 www.miliyarder.com  2                گروه میلیاردر جوان    

 

َد ًوی ّیچ دارائی ثب ارسضی را ثِ ًبم خَد ًکٌیذ. افزادی کِ َّش هبلی ثبالئی دارًذ خبًِ ّبی خَد را ثٌبم خ-۱

 .سًٌذ

ثیوِ ثذّی ضخصی لجل اس ًیبس ثِ آى خزیذاری کٌیذ.ًگبرًذُ:ایي ًَع ثیوِ ّب در کطَر هب ٍجَد ًذارد ٍ اگز دارد -۲

 .ضٌبسبًذُ ًطذُ است

 .اسٌبد دارائی ّبی خَد را در جبئی اهي ًگْذاری کٌیذ-۳

 

اسدٍاج است. ثزخی افزاد ّستٌذ کِ فمط ثِ اس دیگز هسبئلی کِ هَجت اتالف سزهبیِ ٍ یب ّذر رفت هٌبثغ هی ضَد 

خبطز پَل ثب کسی کِ دارای سزهبیِ است اسدٍاج هی کٌٌذ یب حتی راثطِ ایجبد هی کٌٌذ. ثبیذ ثب افشایص َّش هبلی 

 .هحبفظت اس پَل ، ثتَاى تزفٌذّبی ایٌگًَِ افزاد را خٌثی کزد

یٌذُ خَد را ثزای پزداخت هْزیِ ّشیٌِ هی کٌٌذ. ثب ثسیبری دیگز اس افزاد لسوتی ػوذُ اس سزهبیِ خَد یب درآهذ آ

تَجِ ثِ ایٌکِ در دیي هجیي اسالم،هْزیِ ػٌذالوطبلجِ است ثزخی اس خبًوْب پس اس اسدٍاج ثب هْزیِ ّبی ثبال ، ثِ 

دلیل ایٌکِ فمط ثخبطز پَل اسدٍاج کزدُ اًذ هْزیِ خَد را طلت هی کٌٌذ .ثِ ایي لجیل آدهْب در کتبة راثزت 

سکِ  ۱۱۱بکی ))سَداگزاى ػطك(( گفتِ ضذُ است.الجتِ اخیزا لبًًَی تصَیت ضذُ کِ هْزیِ ّبی ثبالتز اس کیَس

هطوَل جزاین ٍ هجبساتْبی ػذم پزداخت هْزیِ ًجبضٌذ .یؼٌی ثِ ًَػی دٍلت ثصَرت لبًًَی هحبفظت اس پَل ٍ 

یي ًمطِ، افزاد ثزای اسدٍاج ٍ پذیزفتي خسبرات احتوبلی را ثز ػْذُ گزفتِ است ٍلی ثْتز است لجل اس رسیذى ثِ ا

تؼْذی کِ اس ػْذُ آى ثز هی آیذ ثزًبهِ ریشی السم را اًجبم دّذ ٍ صزفب اس رٍی احسبس اهضب کٌٌذُ ّز تؼْذی 

 .ًجبضذ

راثزت کیَسبکی پیطٌْبد هی کٌذ ثِ ٌّگبم ثستي ّز لزاردادی ،پیص ثیٌی ّبی السم ثزای خزٍج اس آى لزار داد را 

 .بضیذ.ایي اهز ًطبًگز َّش هبلی استّن داضتِ ث

 تغییز قوانین

ضخصی کِ اس ًظز هبلی ثبَّش ثبضذ خَاّبى دریبفت یک حمَق ثبثت ًخَاّذ ثَد. چزا کِ اس ایي فزد اًَاع هبلیبت 

دریبفت هی ضَد.هبلیبت ثز درآهذ لجل اس دریبفت حمَق اس اٍ گزفتِ هی ضَد ، هبلیبت ارسش افشٍدُ در ّز خزیذ 

 ..َد ٍاخذ هی ض
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کسبًی کِ دارای َّش هبلی ثبالئی ّستٌذ تزجیح هی دٌّذ ثجبی دریبفت یک حمَق ثبثت ، اس حك اهتیبسّب ٍ یب 

 .سَد سْبم خَد پَل دریبفت کٌٌذ چزا کِ ایٌگًَِ درآهذّب یب هبلیبت ًذارًذ ٍ یب هبلیبت کوی دارًذ

 قوانین جذیذ

کبری ثیَْدُ است. هب اگز ثخَاّین گلین خَد را ثْتز اس ػَض کزدى سیستوی کِ سبلْب ثصَرت ثیوبر ضکل گزفتِ 

 .آة ثیزٍى ثکطین ثْتز است ثجبی تالش ثزای تغییز سیستن، خَد را تغییز دّین

 چگونه خود را تغییز دهیم؟

کبر ثسیبر سخت اهب ضذًی است. السهِ  ثب آًْب خَ گزفتِ این کِ اس کَدکی  ػبداتیتغییز دادى افکبرٍ خصَصیبت ٍ 

 …ایي تغییز یبدگیزی است.یبدگیزی لَاًیي،یبدگیزی لبػذُ ثبسی ،یبدگیزی َّش هبلی ٍ

ًب آگبّی ضبدهبًی است ٍ ایي آى چیشی است کِ ثزٍتوٌذاى ثزای ثْزُ کطی اس دیگزاى رٍی آى حسبة هی کٌٌذ. 

 .ی رٍس ثِ رٍس ثزٍتوٌذ تز هی کٌذًبداًی افزاد چیشی است کِ ثزٍتوٌذاى را ثب ضبدکبه

 بودجه بنذی پول خودهوش مالی 

ثسیبری اس افزاد هخبرج سًذگیطبى ثیطتز اس درآهذّبیطبى است. ایي ًَع سًذگی ثِ ًَػی خَدکطی هحسَة هی 

ثزًبهِ ضَد چزا کِ ایي افزاد رٍس ثِ رٍس لزضطبى ثیطتز ضذُ ٍ فطبر ثیطتزی ثِ آًْب ٍارد هی ضَد. پس ثبیذ طَری 

ریشی کزد کِ ّشیٌِ ّبی سًذگی کوتز اس درآهذّب ثبضذ . ایي اهز ثیبًگز َّش هبلی است. یبدگیزی ایي ًَع َّش 

 .هبلی ًیبسهٌذ یبدگیزی چگًَگی ثزًبهِ ریشی ثزای درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّبی سًذگی است

 .کلیذ طالئی ثزای ثزٍتوٌذ ضذى ٍ ثزٍتوٌذ هبًذى آهَختي ایي ًَع َّش هبلی است

 بودجه بنذی نوعی بزنامه ریشی است

یکی اس تؼبریف ثَدجِ ، ثزًبهِ ریشی ثزای ّوبٌّگی درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّب است. اکثز هزدم ثَدجِ ثٌذیطبى ثزای فمیز 

 .هبًذى ٍ یب هتَسط هبًذى است ًِ ثزای ثزٍتوٌذ ضذى

کسزی ثَدجِ هَاجِ ضًَذ ًِ ثب هبساد ثؼجبرت دیگز اکثز هزدم طَری ثزای درآهذّبیطبى ثزًبهِ ریشی هی کٌٌذ کِ ثب 

 .ثَدجِ .یؼٌی ّشیٌِ ّبی سًذگیطبى ثیطتز اس درآهذّبیطبى هی ثبضذ
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 کسزی بودجه در سنذگی شخصی

ثیطتز ثَدى ّشیٌِ ّب اس درآهذّب را کسزی ثَدجِ هی گَیٌذ.دلیل ایٌکِ ثیطتز هزدم کسزی ثَدجِ دارًذ ایي است کِ 

درآٍردى است ٍ هزدم ثزاحتی پَلطبى را خزج هی کٌٌذ ثذٍى آًکِ  پَل خزج کزدى خیلی را حتتز اس پَل

 .درآهذّبیطبى اضبفِ ضَد

در ًتیجِ ثب کسزی ثَدجِ هَاجِ هی ضًَذ. ثیطتزافزادی کِ ثب کسزی ثَدجِ هَاجِ هی ضًَذ سؼی در کبّص ّشیٌِ 

َد را افشایص دّیذ. ایي ّب هی کٌٌذ ٍلی راثزت کیَسبکی هی گَیذ ثجبی کبّص ّشیٌِ ّب سؼی کٌیذ درآهذّبی خ

 .رٍش َّضوٌذاًِ تز اس کبّص ّشیٌِ ّب است

ایي ثحث در هَرد کست ٍ کبرّب ّن هصذاق دارد. یک کست ٍ کبر سهبًی پبیذار هی هبًذ کِ درآهذّبیص ثیطتز اس 

ٍش یب هخبرجص ثبضذ در غیز ایٌصَرت کست ٍ کبر پبیذار ًوی هبًذ.کسزی ثَدجِ در ضزکتْب ًیش ثبیذ ثب افشایص فز

کبّص هخبرج کبّص یبفتِ ٍ ثب یک ثزًبهِ ریشی حسبة ضذُ ثتَاًذ ثِ هبساد ثَدجِ ثزسذ در غیز ایٌصَرت ًوی 

 .تَاًٌذ ثصَرت طَالًی هذت دٍام داضتِ ثبضٌذ

دٍ راُ ثزای کبّص کسزی ثَدجِ ٍ رسیذى ثِ هبساد ثَدجِ ثزای ّز فزد یب ضزکت ٍجَد دارد کِ ثِ آًْب اضبرُ ضذ. 

هخبرج ٍ دیگزی افشایص درآهذ. ٍلی آًچِ راثزت کیَسبکی رٍی آى تبکیذ هی کٌذ افشایص درآهذ ٍ یب یکی کبّص 

 .افشایص فزٍش هی ثبضذ

ثزای افزاد یب کست ٍ کبرّبئی کِ ًوی تَاًٌذ درآهذ ثیطتزی کست کٌٌذ ٍ یب فزٍش خَد را افشایص دٌّذ راحت 

بست. در حبلیکِ ثْتزیي راُ ًیست چَى ایي کبر هؼوَال تزیي راُ کبّص هخبرج ٍ ّشیٌِ ّبٍ یب فزٍش دارائی ّ

 .ٍضؼیت را ثذتز هی کٌذ

ثٌبثزایي هجبرسُ ثب هطکالت هبلی اس راُ افشایص درآهذ ثجبی کبّص هخبرج را ضیَُ ثْتزی ثزای حل هطکل کسزی 

 .ثَدجِ هی داًذ

هْبرت فزٍش را یبد ثگیزد چَى  راثزت کیَسبکی چْبر سبل در ضزکت سیزاکس ثؼٌَاى فزٍضٌذُ کبر کزد تب ثتَاًذ

یبدگیزی هْبرت فزٍش است کِ هی تَاًذ هٌجز ثِ افشایص درآهذ ضَد.حبل ایي فزٍش هی تَاًذ فزٍش خذهب ت ٍ 

 .یب فزٍش یک هحصَل ثبضذ
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 مازاد بودجه

وشد ایٗ است  ثیطتش ثٛدٖ دسآٔذ اص ٞضیٙٝ ٞب سا ٔبصاد ثٛدخٝ ٔی ٌٛیٙذ.٘ىتٝ ای وٝ دس ٔبصاد ثٛدخٝ ثبیذ ثٝ آٖ تٛخٝ

وٝ سسیذٖ ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ ثٝ ٔؼٙبی تٕشوض ثش وبٞص ٞضیٙٝ ٞب ٘یست ثّىٝ ثٝ ٔؼٙبی تٕشوض ثش افضایص دسآٔذٞبست. 

 .یؼٙی ثدبی ایٙىٝ سكح ص٘ذٌی پبئیٗ ثیبیذ سكح دسآٔذ افضایص یبثذ

ثب افضایص دسآٔذ ٔی دس ٔبصاد ثٛدخٝ دس یه وست ٚ وبس ٘یض ثبیذ ثٝ ٕٞیٗ غٛست ثشخٛسد ضٛد ثٝ ایٗ غٛست وٝ 

تٛا٘ذ ثٝ دٚ غٛست ػُٕ وٙذ.سٚش اَٚ ایٙىٝ ثشای تٛسؼٝ ضشوت یب وست ٚ وبس الذاْ وٙذ ٚ یب ایٙىٝ سٟبْ فشٚش 

سفتٝ خٛد سا ٔدذدا خشیذاسی وٙذ. ٔبصاد ثٛدخٝ دس یه ضشوت ٔی تٛا٘ذ اسصیبثی ٔتفبٚتی سا دس ٔٛسد وست ٚ وبس ٚ 

 .ٔذیشیتص ثیبٖ وٙذ

 مازاد بودجه یک فرد

صٔب٘یىٝ دسآٔذٞبی یه فشد افضایص ٔی یبثذ ثٝ سٝ قشیك ٔی تٛا٘ذ ثشای ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد تػٕیٓ ثٍیشد. سٚش اَٚ 

ایٙىٝ ٔی تٛا٘ذ ٚاْ ثٍیشد ٚ ثٝ ایٗ تشتیت السبـ ٚاْ خٛد سا افضایص دٞذ.سٚش دْٚ ایٙىٝ ٔی تٛا٘ذ ٞضیٙٝ ٞبی خٛد 

 .ایٗ است وٝ ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد سا سشٔبیٝ ٌزاسی وٙذسا افضایص دٞذ ٚ ٔبصاد ثٛدخٝ سا خشج وٙذ ٚ سٚش سْٛ 

٘ىتٝ خبِجی وٝ دس ص٘ذٌی اوثش لشیت ثٝ اتفبق ٔشدْ ٚخٛد داسد ایٗ است وٝ ثٝ خبی ایٙىٝ دس ص٘ذٌی خٛد ٔبصاد 

 .ثٛدخٝ سا ٔجٙب لشاس دٞٙذ ص٘ذٌی خٛد سا ثش ٔجٙبی وسش ثٛدخٝ ثٙب ٔی وٙٙذ

دخٝ سا ثٙبی ص٘ذٌی خٛد لشاس ٔی دٞٙذ ٚ ثب سشٔبیٝ ٌزاسی ٔبصاد ثٛدخٝ ٚ ثش ػىس ثشٚتٕٙذاٖ ٕٞیطٝ ٌضیٙٝ ٔبصاد ثٛ

 .خٛد دسآٔذٞبی خذیذ ثشای خٛد ایدبد ٔی وٙٙذ

ثسیبسی اص افشاد ٚلتی ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ ٔی سسٙذ ضشٚع ثٝ تؼٛیؽ اثبثیٝ ٔٙضَ،تؼٛیؽ ٔبضیٗ ٚ ٔٙضَ ٔی وٙٙذ ٚ اص 

سفبٜ غیش الصْ ٔی وٙٙذ دس حبِیىٝ ثشٚتٕٙذاٖ ثش ػىس  ایٗ قشیك ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد سا غشف چطٓ ٚ ٞٓ چطٕی ٚ

ػُٕ ٔی وٙٙذ .ٕ٘ٛ٘ٝ ایٍٙٛ٘ٝ ثشٚتٕٙذاٖ)) ٚاسٖ ثبفت((یىی اص ثشٚتٕٙذ تشیٗ ٔشداٖ د٘یب است وٝ ٞٙٛص ثب ٔبضیٗ چُٟ 

 سبِٝ خٛد تشدد ٔی وٙذ ٚ دس ٔٙضِی وٝ ثیص اص چُٟ سبَ پیص آٖ سا خشیذاسی وشدٜ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ دسآٔذ افسب٘ٝ

 .ای خٛد سا سشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙذ

 .اٌش افشاد ٘تٛا٘ٙذ ثشای ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد ثش٘بٔٝ سیضی غحیحی ایدبد وٙٙذ ٔكٕئٙب ٞیچ ٚلت ثشٚتٕٙذ ٘خٛاٞٙذ ضذ

ثٟتشیٗ تػٕیٕی وٝ افشاد ٔی تٛا٘ٙذ ثٍیش٘ذ فشاٌیشی ٘حٜٛ ثٛدخٝ ثٙذی است.فشاٌیشی ٘حٜٛ ثٛدخٝ ثٙذی ثشای ٔبصاد 

 .ثٝ وٕبَ ٔبِی ؾشٚسی استثٛدخٝ ،ثشای سسیذٖ 
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 .ٚ أب ثشای یبدٌیشی ثٛدخٝ ثٙذی دا٘ستٗ ثؼؿی ٘ىبت ؾشٚسی است

 .مازاد بودجه نوعی هسینه است: ۱نکته 

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ پذس ثشٚتٕٙذش ثٝ اٚ ٌفت:ٔدجٛسی ٔبصاد ثٛدخٝ سا ثٝ ٘ٛػی ٞضیٙٝ تجذیُ وٙی. ٔؼٙی ایٗ 

ا ثٝ دٚ ثخص دسآٔذٞب ٚ ٞضیٙٝ ٞب ٚ دٚ ثخص داسائی ٞب ٚ ثذٞی ٞب ػجبست ایٗ است وٝ اٌش ص٘ذٌی ٔبِی خٛد س

تمسیٓ وٙیذ پس ا٘ذاصٞب ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیٟبسا ثدبی ایٙىٝ دس لسٕت داسائی ٞبی خٛد دس ٘ظش ثٍیشیذ ثبیذ آٖ سا دس 

ٔب٘ٙذ لسف لسٕت ٞضیٙٝ ٞبی خٛد ثجت وٙیذ ٚ ثدبی ایٙىٝ ثٝ آٟ٘ب اتىب وٙیذ دسآٔذ ٔبصاد خٛد سا ثؼٙٛاٖ یه ثذٞی 

 .دس ٘ظش ٌشفتٝ ٚ اثتذا دستٕضد خٛد سا پشداخت وٙیذ

دس ایٗ حبِت ضٕب ٞیچ اتىبئی ثٝ آٟ٘ب پیذا ٘خٛاٞیذ وشد ٚ پس ا٘ذاصٞب ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب خٛدضبٖ ثشای ضٕب )دس 

 .غٛست ثىبسٌیشی غحیح آٟ٘ب دس خٟت تِٛیذ داسائی( دسآٔذٞبی دیٍشی ایدبد خٛاٞٙذ وشد

ٛسف ٚ فمشا ٞش وذاْ ثب تٛخٝ ثٝ دا٘طٟب ٚ دا٘ستٝ ٞبی خٛد اِٚٛیتٟبئی سا دس ص٘ذٌی خٛد داس٘ذ. ثشٚتٕٙذاٖ ،قجمٝ ٔت

 :ٔثال اِٚٛیتٟبی اوثش افشاد لطش ٔتٛسف ثٝ غٛست صیش است

 اِٚٛیت اَٚ:ثذست آٚسدٖ ضلّی ثب حمٛق ثبال

 اِٚٛیت دْٚ: پشداخت سٞٗ خب٘ٝ ٚ السبـ ٔبضیٗ

 اِٚٛیت سْٛ: پشداخت لجٛؼ

 بسْ:پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیاِٚٛیت چٟ

ٕٞب٘كٛسیىٝ ٔی ثیٙیٓ اِٚٛیت آخش لطش ٔتٛسف پشداخت ثٝ خٛد است دس حبِیىٝ ثشٚتٕٙذاٖ دس اِٚٛیت اَٚ پشداخت 

ثٝ خٛد سا داس٘ذ .ساثشت ویٛسبوی ٘یض پشداخت ثٝ خٛد سا اِٚٛیت اَٚ ٚ ٟ٘بیتب دْٚ افشاد ثب ٞٛش ٔبِی ثبال ٔی دا٘ذ.ٚ 

لشاس دادٖ پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیٟبیتبٖ دس لسٕت ٞضیٙٝ ثٛدخٝ ثٙذی است. ایٗ ٘ٛع ٍ٘شش تٛغیٝ اویذ اٚ ٞٓ 

 .ٔٛخت ایدبد ٔبصاد ثٛدخٝ ٔی ٌشدد

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ:اٚایُ ص٘ذٌی وٝ تبصٜ اصدٚاج وشدٜ ثٛدیٓ ٔطىالت وسشی ثٛدخٝ صیبدی داضتیٓ. یه دفتش 

ثٙذی ٚ حسبة ٚ وتبة سا ا٘دبْ دٞذ.اٚ قجك آ٘چٝ یبد ٌشفتٝ ثٛد  داس استخذاْ وشدیٓ وٝ ٔٛظف ثٛد وبسٞب ثٛدخٝ

 ثشای پِٛی دیٍش وٝ ثٛد قجیؼی.وشد ٔی …ٚلتی دسآٔذ ٔی آٔذ اثتذا ضشٚع ثٝ پشداخت السبـ،لجٛؼ ،ثذٞی ٞب ٚ

ٞضیٙٝ دسغذ دسآٔذ سا لجُ اص ٞش پشداختی ثؼٙٛاٖ ۰۳ وٝ وشدیٓ تٛخیٝ سا اٚ.ٔب٘ذ ٕ٘ی ثبلی ٌزاسی سشٔبیٝ ٚ ا٘ذاص پس
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دالس ٞضیٙٝ،اٚ ٔدجٛس ثٛد ۰۰۳۳دالس دسأذ داضتیٓ ٚ ۰۳۳۳دس ٘ظش ثٍیشد ٚ آٖ سا دس ستٖٛ داسائی لشاس دٞذ.ٔثال اٌش 

 .دالسی سا ٔذیشیت وٙذ۰۰۳۳دالس ٞضیٙٝ ٞبی  ۰۳۳دالس آٖ سا ثؼٙٛاٖ ٞضیٙٝ،پس ا٘ذاص وٙذ ٚ ثب ۰۳۳

سٙخیتی ٘ذاضت.اٚ ٔؼتمذ ثٛد اثتذا ثبیذ ثذٞی دیٍشاٖ سا اٚ اثتذا صیش ثبس ٕ٘ی سفت چشا وٝ ثب دا٘ستٝ ٞبیص ٞیچ 

 .پشداخت وشد ٚ سپس اٌش پِٛی ثبلی ٔب٘ذ پس ا٘ذاص ضٛد.پس اص ٔذتی تٛا٘ستیٓ اٚ سا لب٘غ وٙیٓ

تب ٔذتٟب پَٛ وٓ ٔی آٚسدیٓ.ٔی تٛا٘ستیٓ اص داسائی ٞبیٕبٖ ثذٞی ٞب سا پشداخت وٙیٓ ِٚی آٖ پَٛ خٛدٔبٖ ثٛد ٚ ٕ٘ی 

 .َٛ خٛدٔبٖ ثذٞی ٞب سا پشداخت وٙیٓخٛاستیٓ اص پ

ثٙبثشایٗ ٔدجٛس ضذیٓ اص ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذ استفبدٜ وٙیٓ.غشٚسٔبٖ سا صیش پب ٌزاضتیٓ ٚ اص ٞش قشیمی پَٛ 

 ..ثذست ٔی آٚسدیٓ.ثبصاسیبثی،ٔطبٚسٜ ثبصاس یبثی،ٔطبٚسٜ سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ

اص اخبسٜ آٖ تٛا٘ستیٓ ثشای خٛد دسآٔذ غیش فؼبَ  سپس پس ا٘ذاصٞب سا سشٔبیٝ ٌزاسی وشدیٓ ٚ آپبستٕبٖ خشیذیٓ ٚ

 .ایدبد وٙیٓ

 (..دسآٔذ غیش فؼبَ دسآٔذی است وٝ ثذٖٚ غشف ٚلت ایدبد ٔی ضٛد ٔب٘ٙذ سٛد سٟبْ،وشایٝ آپبستٕبٖ ٚ)

ٚلتی ثشسسی ٔی وٙیٓ ٔی ثیٙیٓ اوثش لشیت ثٝ اتفبق لطش ٔتٛسف ٚ فمیش خبٔؼٝ ٔب ٞٓ ٕٞیٗ ٔطىالت سا داس٘ذ ٚ ٘ٛع 

طبٖ ٞٓ ٔب٘ٙذ دستیبس ساثشت ویٛسبوی است وٝ ٔؼتمذ ثٛد اثتذا ثبیذ وُ ثذٞی ٞب ثبیذ پشداخت ضٛد ٚ اٌش چیضی ٍ٘شض

 .ثبلی ٔب٘ذ پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی ضٛد

ٚ اٌش ساثشت ویٛسبوی ٚ أثبَ اٚ ٔتفبٚت ثب آ٘چٝ ٕٞٝ ٔی ا٘ذیطٙذ ٚ سفتبس ٔی وٙٙذ سفتبس ٕ٘ی وشد اٚ ٞٓ فشدی 

 .ص خبٔؼٝ خٛد ثٛد وٝ ٞیچ وس اسٕی اص اٚ ٘طٙیذٜ ثٛدٔتٛسف یب فمیش ا

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ ٔب پس ا٘ذاصٞبیٕبٖ سا دس ثب٘ىٟب ٍ٘زاضتیٓ وٝ ثب ٔختػش سٛدی وٝ پشداخت ٔی وٙٙذ سٚص 

ثٝ سٚص اسصش آٖ دس ٔمبثُ داسائی ٞب وٓ ضٛد ثّىٝ آٖ سا دس قال ٚ ٘مشٜ سشٔبیٝ ٌزاسی وشدیٓ وٝ ثب ٌزضت صٔبٖ 

افضٚدٜ دس آٖ ایدبد ضٛد. ٚ ٚلتی ثٝ اسصضی ثشاثش خشیذ یه آپبستٕبٖ سسیذیٓ آٖ سا ثٝ آپبستٕبٖ تجذیُ وشدیٓ اسصش 

 .ٚ آٖ سا اخبسٜ دادیٓ

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ اٌش خٛاستیذ آیٙذٜ ضخػی سا پیص ٌٛئی وٙیذ فمف وبفی است ٍ٘بٞی ثٝ ٞضیٙٝ ٞبی 

غشف ٞضیٙٝ ٞبی سٚص ٔشٜ خٛسد ٚ خٛسان ٚ تفشیح ثطٛد ایٗ فشد  ٔبٞیب٘ٝ آٖ ضخع ثیٙذاصیذ.اٌش دسآٔذ ایٗ ضخع

ٞیچٍبٜ ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ ٚ ثشٚتٕٙذی ٘خٛاٞذ سسیذ ٚ اٌش لسٕتی اص دسآٔذش غشف پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ 
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 .آٔٛصش ضٛد ایٗ ضخع لبثّیت ثشٚتٕٙذ ضذٖ سا داسد

 .ی ٟٔٓ ٞستٙذاٚ ٔی ٌٛیذ: پذس ثشٚتٕٙذ ٔی ٌفت:صٔبٖ ٚ پَٛ داسائی ٞبی خیّ

 .ایٗ داسائی ٞب سا خشدٔٙذا٘ٝ خشج وٗ

پشداخت حمٛق خٛد دس لبِت ٞضیٙٝ ٚ تجذیُ آٖ ثٝ داسائی تٛغیٝ اویذ ساثشت ویٛسبوی ثشای ثشٚتٕٙذ ضذٖ ٔی 

ثبضذ.ؾٕٗ ایٙىٝ اختػبظ لسٕتی اص دسآٔذ خٛد ثٝ ٘یبصٔٙذاٖ سا ٞٓ ثسیبس تٛغیٝ ٔی وٙذ.یبدٌیشی ٟٔبستٟبی الصْ ٚ 

 .صٔیٙٝ ٞبئی وٝ یه فشدثشای افضایص ٞٛش ٔبَ ٘یبص داسد ٘یض اص تٛغیٝ ٞبی اٚ ٔی ثبضذآٔٛصش دس 

 .بودجه دارائی ها،بدهی ها را جبران می کند-۳نکته ضماره 

ا٘سبٟ٘ب ی فمیش ٚ ٔتٛسف،غشفٝ خٛئی ٚ وبٞص ٞضیٙٝ ٞبی ص٘ذٌی سا ٘طبٍ٘ش ٞٛش ٚ روبٚت ٔبِی ٔی دا٘ٙذ دس 

 .ٕٞیطٝ ثش آسصٚٞبی خٛد سشپٛش ٔی ٌزاس٘ذ ٚ خٛد سا ٌَٛ ٔی ص٘ٙذحبِیىٝ ایٙكٛس ٘یست.آٟ٘ب 

ایٍٙٛ٘ٝ افشاد فمیشا٘ٝ صیستٗ سا ص٘ذٌی ضشافتٕٙذا٘ٝ ٔی ٘بٔٙذ ٚ ثشٚتٕٙذاٖ سا وسب٘ی ٔی دا٘ٙذ وٝ ثب پبیٕبَ وشدٖ حك 

 .دیٍشاٖ ثٝ ثشٚت سسیذٜ ا٘ذ. ایٟٙب ٕٞٝ سٚضٟبئی است وٝ فمشا ثب آٟ٘ب خٛدضبٖ سا ٌَٛ ٔی ص٘ٙذ

لتی وسی اص دسآٔذ خٛد اثتذا حك خٛد سا پشداخت وٙذ ٚ ثب ایٗ پس ا٘ذاص سشٔبیٝ ٌزاسی وٙذ داسائی خذیذی خّك ٚ

وشدٜ وٝ خٛد ثبػث ایدبد دسآٔذ ٔی ضٛد وٝ ٔی تٛا٘ذ ثذٞی ٞبئی سا پٛضص دٞذ. ایٗ ساٞی است وٝ اوثش لشیت ثٝ 

 .اتفبق ثشٚتٕٙذاٖ ٔی سٚ٘ذ

ثضسٌتش ثبضذ ٔی تٛا٘ذ ٞضیٙٝ ٞبی ثضسٌتشی سا پٛضص دٞذ. آ٘چٝ لطشٞبی فمیش  ٞشچٝ ایٗ داسائی وٝ ایدبد ٔی ضٛد

ٚ ٔتٛسف ا٘دبْ ٔی دٞٙذ چیضی ٔتفبٚت اص آ٘چٝ ثشٚتٕٙذاٖ ا٘دبْ ٔی دٞٙذ ٔی ثبضذ.ایٟٙب ثب دسآٔذ ٚ پس ا٘ذاص خٛد 

 .ٞضیٙٝ ٞبی خٛد سا پٛضص ٔی دٞٙذ دس ٘تیدٝ پِٛی ٕ٘ی ٔب٘ذ وٝ ثخٛاٞذ تجذیُ ثٝ داسائی ضٛد

 دارائی چیست؟

داسائی چیضی است وٝ پَٛ ثٝ خیت ضٕب ٚاسیض ٔی وٙذ.ٔثُ خشیذ ٚاخبسٜ دادٖ یه آپبستٕبٖ ٚ یب ثذست آٚسدٖ سٟبْ 

ٚ سٛد آٖ .ایٍٙٛ٘ٝ داسائی ٞب اٌش دس ثذست آٚسد٘طبٖ دسست تػٕیٓ ٌیشی ضٛد ٞٓ دسآٔذ ٔستٕش خٛاٞٙذ داضت ٚ 

یٍش ٔب٘غ وٓ اسصش ضذٖ پَٛ ضٕب ٔی ضٛد. دس ٔمبثُ داسائی،ثذٞی ٞٓ اسصش افضٚدٜ ایدبد خٛاٞٙذ وشد. ثٝ ٘ٛػی د

لشاس داسد.ثذٞی چیضی است وٝ ٔٛخت ٔی ضٛد پَٛ اص خیت ضٕب خبسج ضٛد.ثسیبسی اص ٔشدْ داضتٗ ٔبضیٗ سا 

داسائی ٔی دا٘ٙذ.دس غٛستیىٝ قجك تؼشیف ساثشت ویٛسبوی، ٔبضیٗ یه ثذٞی است چٖٛ ٘ٝ تٟٙب دسآٔذ ٔستٕشی 



 افسایص هوش مالی به روش رابرت کیوساکی)قسمت اول(

 

 www.miliyarder.com  9                گروه میلیاردر جوان    

 

وٙذ ثّىٝ ٞضیٙٝ ٞبی ثٙضیٗ،سٚغٗ،استٟالن،تػبدف ٚ ثیٕٝ سا تحٕیُ ٔی وٙٙذ. اِجتٝ داضتٗ ٔبضیٗ سفبٜ ٚ ایدبد ٕ٘ی 

آسبیص سا ثٝ ٕٞشاٜ ٔی آٚسد ِٚی ثبیذ دیذ ٞذفتبٖ ٚالؼب ثشٚتٕٙذ ضذٖ ٞست یب ٘ٝ.پیطٟٙبد ساثشت ویٛسبوی دس 

ٔبضیٗ)یب أثبَ آٖ( تجذیُ وٙیذ آٖ سا سشٔبیٝ  ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛاسد ایٗ است وٝ ثدبی ایٙىٝ پس ا٘ذاص ٚ داسائی تبٖ سا ثٝ

 .ٌزاسی وٙیذ ٚ ثب ػٛایذ آٖ ٔبضیٗ تبٔیٗ وٙیذ

دالس ۰۰۳۳۳ٚاسٖ ثبفت یىی اص ثشٚتٕٙذ تشیٗ ٔشداٖ د٘یب چٙذ سبَ پس اص ایٙىٝ ٕٞسشش ِجبسی سا ثٝ ثٟبی 

بیٝ ٌزاسی ثٝ ٔٗ دادٜ ثٛد آٖ خشیذاسی وشد ٌفتٝ ثٛد اٌش ٕٞسشْ آٖ صٔبٖ ثدبی خشیذ آٖ ِجبس پَٛ آٖ سا ثشای سشٔ

 !!ٔیّیٖٛ دالس ضذٜ ثٛد۰۳۳پَٛ االٖ تجذیُ ثٝ 

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ :ٔٗ ثٝ ایٗ ٔؼتمذْ وٝ اثتذا ػبیذیٟبیٓ سا تٛسؼٝ دٞٓ ٚ سپس اص ص٘ذٌی ِزت ثجشْ.یه 

وٙذ.ثؼجبست  ضخع داسای ٞٛش ٔبِی پبئیٗ فمف دس ایٗ حذ ٔی دا٘ذ وٝ چكٛس پبئیٗ تش اص سكح دسآٔذ خٛد ص٘ذٌی

 دیٍش اص ٞضیٙٝ ٞبیص وٓ وٙذ.اٌش خٛد سا اص تدٕالت ص٘ذٌی ثشخٛسداس ٘ىٙیٓ اغال چشا ص٘ذٌی وٙیٓ؟

 بودجه خرج کنید تا ثروتمند ضوید-۴نکته ضماره 

ٚلتی أٛسخبسی ص٘ذٌی سخت ٔی ضٛد اوثش افشاد ثدبی ایٙىٝ خشج وٙٙذ اص ٞضیٙٝ ٞب ٔی ص٘ٙذ.ایٗ ٔسئّٝ یىی اص 

 .وٝ افشاد اص وست ثشٚت ٚ حفظ آٖ ػبخض٘ذدالیّی است 

پیطٟٙبد ساثشت ویٛسبوی ایٗ ٘یست وٝ ٞضیٙٝ ٞبیتبٖ سا وبٞص دٞیذ ثّىٝ پیطٟٙبد اٚ ایٗ است وٝ دسآٔذٞبیتبٖ سا 

افضایص دٞیذ ٚ ٔثبَ خبِجی اص یه وست ٚ وبس ٔی ص٘ذ.اٚ ٔی ٌٛیذ ٚلتی یه وست ٚ وبس دسآٔذش وبٞص ٔی یبثذ 

ٞب ٔی وٙذ ٚ اِٚیٗ وبٞص سا دس ٞضیٙٝ تجّیلبت ایدبد ٔی وٙذ.تجّیلبت وٕتش ثشاثش است ثب ضشٚع ثٝ وبٞص ٞضیٙٝ 

 .وبٞص فشٚش ٚ وبٞص فشٚش ثشاثش است ثب ٔطىُ ثیطتش ٚ ایٗ دٚس ادأٝ خٛاٞذ یبفت تب ٚسضىستٍی

بیذ ٞضیٙٝ ٞب سا یىی اص ٘طب٘ٝ ٞبی داضتٗ ٞٛش ٔبِی ثبال ایٗ است وٝ ثذا٘یٓ چٝ ٔٛلغ ثبیذ خشج وٙیٓ ٚ چٝ ٔٛلغ ث

وبٞص دٞیٓ. ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ:ٚلتی ٔب ثٝ دسدسش افتبدیٓ ثٝ خبی ایٙىٝ ٞضیٙٝ ٞب سا وبٞص دٞیٓ پشداخت 

لجؿٟب ٚثذٞی ٞب سا ثٝ تبخیش ا٘ذاختیٓ ٚ ثب تٕبْ تٛاٖ ثٝ وبس ثبصاسیبثی ٚ تجّجلبت پشداختیٓ.صٔبٖ،پَٛ ٚ ا٘شطی صیبدی 

 .بثذغشف وشدیٓ تب دسآٔذٔبٖ افضایص ی

سؼی وٙیٓ اص فطبسٞب ثٝ ٘فغ خٛد استفبدٜ وٙیٓ.یه آدْ ٔٛفك ٚ صیشن تٟذیذٞب سا ثٝ فشغت تجذیُ ٔی وٙذ.ساثشت 

ویٛسبوی ٞٓ ٕٞیٗ سٚش سا ا٘دبْ داد.اٚ ثٝ خبی ایٙىٝ تٟذیذ قّجىبساٖ ٚ ثب٘ىٟب اٚ سا ٚاداس ثٝ تلییش دس سٚش خٛد 
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 .فبدٜ وشدوٙذ اص ا٘شطی ٚ فطبس آٟ٘ب ثشای افضایص دسآٔذ است

ثٛدخٝ ثٙذی سٚ٘ذ ثسیبس ٟٕٔی است.ِزا ثشای یبدٌیشی آٖ ٚ ثبٞٛضتش ضذٖ دس آٖ یه سٚص سا ٚلت ثٍزاسیذ.ٔسبئُ 

ٔثجت یه ضجٝ اتفبق ٕ٘ی افتذ أب سٚصی اتفبق خٛاٞٙذ افتبد.اٌش ٚالؼب ثخٛاٞیذ ثشای ٔبصاد ثٛدخٝ وبس وٙیذ ثشٚتٕٙذ تش 

 .خٛاٞیذ ضذ

ٕبٍٞٙی ٔٙبثغ ٚ ٞضیٙٝ ٞبست. ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ:پذس ثشٚتٕٙذ ثٝ ٔٗ یبد داد ثٛدخٝ دس تؼشیف قشحی ثشای ٞ

وٝ یه ٔطىُ ٔبِی ٘یض یه ٔٙجغ است اِجتٝ اٌش آٖ ٔطىُ سا حُ وٙیذ.پس ٔی تٛاٖ اص فمیش ثٛدٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه 

 .فشغت استفبدٜ وشد ٚ ثشٚتٕٙذ ضذ

 بدهی

 .دٚ ٘ٛع ثذٞی ٚخٛد داسد.ثذٞی خٛة ٚ ثذٞی ثذ

ٛة یه ثذٞی است وٝ ضٕب سا ثشٚتٕٙذ تش وشدٜ ٚ فشد دیٍش ی ثٟبی اٖ سا ٔی پشداصد ٚ ثذٞی ثذ ثذٞی ای ثذٞی خ

است وٝ ضٕب سا فمیش تش وشدٜ ٚ ایٙىٝ ٔدجٛس ضٛیذ ثشای پشداخت آٖ خبٖ ثىٙیذ. ثذٞی ثذ لشؾی است وٝ ٘بضی اص 

حسٛة ٔی ضٛد ِٚی ٔی تٛاٖ ثب تجذیُ یه ثذٞی دیٍش است ٚ ٘ٛػی ػمت ٔب٘ذٌی ثشای افشاد ،ٔطبغُ ٚ وطٛسٞب ٔ

 .ایٗ ٘ٛع ثذٞی ثٝ فشغت، ثب استفبدٜ اص آٖ ثشٚتٕٙذ ضذ

ثذٞی ثذ دس اغُ ثذٞی است وٝ ضٕب ثشای حُ ٔطىالت ایدبد ٔی ضٛد ٚ ثبػث ٔی ضٛد ٔطىالت ثضسٌتش ٚ ثضسٌتش 

ایٗ ثیٗ ثب آٖ ٔبضیٗ ٞٓ تػبدف  ٔی ضٛد.ٔثال ایٙىٝ ضٕب پِٛی سا ثب ٘ضَٚ یب ٚاْ ثشای خشیذ ٔبضیٗ ٞضیٙٝ وٙیذ ٚ دس

وٙیذ ٚ..ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٔطىالت ثضسي ٚ ثضسٌتش ٔی ضٛ٘ذ. دس ٔمبثُ ثذٞی خٛة ٔی تٛا٘ذ ضٕب سا ثشٚتٕٙذ تش 

وٙذ.ٌشفتٗ ٚاْ ثشای خشیذ ٔٙضَ یب لشؼ اص دٚستبٖ ٚ آضٙبیبٖ ثشای سشٔبیٝ ٌزاسی وٓ سیسه ٚ ٔكٕئٗ ٔی تٛا٘ذ 

 .ثبػث سضذ دس افشاد ٌشدد

ثذٞی ثذ ضٕب سا ػمت ٍ٘ٝ داسد ،خٛدتبٖ ثذتشیٗ دضٕٗ خٛدتبٖ ٞستیذ. اوثش ٔب فىش ٔی وٙیٓ ثٟتشیٗ ساٜ ٚ سٚش اٌش 

حُ یه ٔطىُ فمف آ٘ی است وٝ ٔب ٔی دا٘یٓ ٚ ا٘دبْ ٔی دٞیٓ دس غٛستیىٝ آ٘چٝ تبوٖٙٛ وشدٜ ایٓ ٔب سا ثٝ یه 

ا ثفٟٕیٓ ٔیتٛا٘یٓ ثب یبدٌیشی سٚضٟبی خذیذ،وبسٞبی ٘تیدٝ ٔتٛسف یب پبئیٗ تش اص ٔتٛسف سسب٘ذٜ است. اٌش ایٗ ٘ىتٝ س

 .خذیذ ٚ حتی تلییش دس ٘ٛع ٍ٘شش ٚ فىش خٛد ثٝ ٘تبیدی خذیذ ٚ ثٟتش دست پیذا وٙیٓ

ٕٞب٘كٛس وٝ دس لسٕت لجّی ٌفتٝ ضذ ثٝ ٔطىُ ثذٞی ثؼٙٛاٖ یه فشغت ثشای یبدٌیشی ٚ ثبٞٛضتش ضذٖ ٍ٘بٜ وٙیذ. 
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ٞٛش ثٛدخٝ ثٙذی پَٛ خٛد، ٔب٘ٙذ ٞٛش ٔحبفظت اص پَٛ خٛد ثٝ دسغذ سٙدیذٜ ایٗ ٘ىتٝ سا ثخبقش داضتٝ ثبضیذ وٝ 

ٔی ضٛد.یؼٙی اٌشدسغذ ثیطتشی اص دسآٔذتبٖ ثٝ داسائی تجذیُ ضٛد ضٕب داسای ٞٛش ٔبِی ثٛدخٝ ثٙذی ثبالتشی 

ذ ٞستیذ. ٕٞب٘كٛس وٝ دس لسٕتٟبی لجّی ٞٓ ٌفتٝ ضذ ٘حٜٛ ثٛدخٝ ثٙذی غحیح پَٛ ، اختػبظ دسغذی اص دسآٔ

)لجُ اص پشداخت ٞضیٙٝ ٞب ( ثٝ پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی ٞب است.ٚ ٞشچٝ ایٗ دسغذ ثیطتش ثبضذ ٞٛش ٔبِی ثبالتش 

است. ٚ فطبسی وٝ ثب ایٗ وبس دس پشداخت ٞضیٙٝ ٞب ٚاسد ٔی ضٛد ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ استفبدٜ اص ٞٛش ٔبِی ضٕبسٜ 

دس یبدٌیشی ایٗ ٞٛش ایٗ است وٝ سكح ص٘ذٌی ٘جبیذ یه وٝ ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذ ثیطتش ثٛد ثطٛد.٘ىتٝ خبِت 

 . تلییش وٙذ

چٙذ دسغذ اص ٔشدْ ٔی تٛا٘ٙذ ثب ایٗ سٚ٘ذ چبِص ثشاٍ٘یض ص٘ذٌی وٙٙذ؟ تحُٕ ایٍٙٛ٘ٝ سٚ٘ذٞبی چبِص ثشاٍ٘یض وبس 

یُ است وٝ ثسیبس سختی است وٝ اٌش وسی ثتٛا٘ذ اص ػٟذٜ آٖ ثشآیذ ٔی تٛا٘ذ ثٝ خشٌٝ ثشٚتٕٙذاٖ ثپیٛ٘ذد. ثٝ ٕٞیٗ دِ

تؼذاد ثشٚتٕٙذاٖ دس ٔمبیسٝ ثب تؼذاد خٕؼیتٟب ٘بچیض است. ثشٚتٕٙذاٖ اص ایٍٙٛ٘ٝ چبِطٟب ٚ فطبسٞب ٞشاسی ٘ذاس٘ذ ٚ ثب 

 .تحُٕ ٔمكؼی آٟ٘ب ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ،ثشٚت ٚ تٙؼٓ ٔی سسٙذ

اتفبق ٔشدْ اص آٖ  خبِت ایٗ است وٝ اٟ٘ب دس التػبدی ثٝ دسآٔذٞبی ٍٞٙفت ٚ ثشٚت صیبد ٔی سسٙذ وٝ اوثش لشیت ثٝ

 .ٚ سوٛد حبوٓ ثش آٖ دس س٘ح ٞستٙذ

 

 :تقویت پول خودهوش مالی 

ثیٗ دیذٌبٟٞبی سشٔبیٝ ٌزاسی افشاد ٔختّف تفبٚتٟبی صیبدی ٚخٛد داسد. ایٗ تفبٚت دیذٌبٜ ٚ حتی تحّیّٟب ٚ پیص 

ٟب دس دٚ ٔفْٟٛ اص ٔفبٞیٓ ثیٙی ٞبی ٔتفبٚت حتی ثیٗ وبسضٙبسبٖ ، ثٝ ػمیذٜ ساثشت ویٛسبوی ٘بضی اص تفبٚت دیذٌبٞ

 کنترل و تقویت.ٔبِی است

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ التػبد خذیذ دس د٘یب)وٝ التػبد ایشاٖ ٞٓ ثٝ ٘ٛػی تبثیش پزیشی صیبدی اص آٟ٘ب داسد( 

ثبخت ثٝ ٘فغ ثشٚتٕٙذاٖ وشدٜ است ٚ آٖ ایٗ است وٝ ثسیبسی اص ٔشدْ چبسٜ -ثسیبسی اص ٔشدْ سا ٚاسد یه ثبصی ثشد

سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ تجؼیت اص آ٘چٝ وٝ دس ٔمبثُ آٟ٘ب ٌزاضتٝ ٔی ضٛد ٘ذاس٘ذ.ایٗ ٔسئّٝ دالیُ صیب دی داسد.خذا  ای خض

اص تفبٚتٟبی فشدی ثیٗ افشاد ، اوثش افشاد ، آٔٛصضٟبی ٔبِی یب تحػیالت ٔبِی ا٘ذوی داس٘ذ ٚ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٔٛلؼیتٟبی 

 .ٔی دٞٙذ تطخیع دٞٙذسشٔبیٝ ٌزاسی ٔٙبست سا اص آ٘چٝ وٝ ثٝ آٟ٘ب پیطٟٙبد 
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ِزا دس سشٔبیٝ ٌزاسیٟبئی ٚاسد ٔی ضٛ٘ذ وٝ سیستٓ التػبدی سایح ثٝ آٟ٘ب پیطٟٙبد ٔی وٙذ ٚ فشد ٞیچ وٙتشِی ثش سٚی 

 .آٟ٘ب ٘ذاسد ٚ سشٔبیٝ آٟ٘ب یب تمٛیت ٕ٘ی ضٛد یب تمٛیت ثسیبس وٕی خٛاٞذ داضت

بیٝ ٌزاسی دس حسبثٟبی ثب٘ىٟب،خشیذ اٚساق ٔطبسوت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبئی اص ایٗ ٌٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب دس وطٛس خٛدٔبٖ ،سشٔ

ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبئی اص ایٗ دست است. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس التػبد وطٛس خٛدٔبٖ ضبٞذ ٞستیٓ، تٛسْ ثیست ٚ چٙذ دسغذی 

سبِیب٘ٝ ٔدبِی ثشای تمٛیت پَٛ دس ایٍٙٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب ٕ٘ی دٞذ ٚ ثٟتشیٗ حبِت دس ایٗ ٌٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب 

 .ٝ اسصش پَٛ ٍٕٞبْ ثب تٛسْ سضذ وٙذایٗ است و

پیطٟٙبد ایٍٙٛ٘ٝ ثستٝ ٞبی پِٛی تٛسف دِٚت ،ثٝ دِیُ سضذ صیبد ٘مذیٍٙی سشٌشداٖ دس دست ٔشدْ است وٝ ٘بضی اص 

دسآٔذٞبی ٘فتی است ٚ ایٗ سشٔبیٝ ٞب ثكشف ٞش ثبصاسی سشاصیش ٔی ضٛد خض ایدبد حجبة دس ثبصاسٞب ٚ افضایص 

زا دِٚت ثٝ خبی ثش٘بٔٝ سیضی ثش سٚی تِٛیذ ٚ اسائٝ ثستٝ ٞبی تطٛیمی ثشای ٔطبسوت تٛسْ ٘تیدٝ دیٍشی ٘ذاسد ِ

سشٔبیٝ ٞبی سشٌشداٖ دس تِٛیذ، خٕغ آٚسی ٚ وٙتشَ ایٗ ٘مذیٍٙی سا دس سشِٛحٝ وبس خٛد لشاس ٔی دٞذ ٚ اوثش ٔشدْ 

سشٔبیٝ ٌزاسی خٛد ٔی  دسغذ سا ٔحّٕی ٔٙبست ثشای ۰۳وٝ داسای ٞٛش ٔبِی صیبدی ٘یستٙذ دسیبفت سٛد سبِیب٘ٝ 

دا٘ٙذ.غبفُ اص ایٙىٝ دس ایٍٙٛ٘ٝ ضشایف تٛسٔی، ٘ٝ تٟٙب پِٛطبٖ تمٛیت ٕ٘ی ضٛد ثّىٝ دس ثٟتشیٗ حبِت اسصش پِٛطبٖ 

 .)لذست خشیذ( ٘سجت ثٝ سبَ لجُ ثبثت ٔی ٔب٘ذ

بی التػبدی ساثشت ویٛسبوی تبثیش وٙتشَ ٚ تمٛیت سشٔبیٝ دس سشٔبیٝ ٌزاسی ٞب سا ثخػٛظ دس ثحشاٟ٘ب ٚ سوٛد ٞ

 :ثسیبس ٟٔٓ ٚ اسبسی ٔی دا٘ذ.اٚ ٔی ٌٛیذ

ثٝ خبقش وٙتشَ ٚ تمٛیت سشٔبیٝ اْ ٔی تٛا٘ٓ دس صٔبٖ وٕتش ثب سیسه ثسیبس وٕتش ٚ ثٝ حذالُ سسب٘ذٖ تبثیش خٟطٟب ٚ 

 .سوٛدٞبی التػبدی ثبصاس ثش سشٔبیٝ ٌزاسیٟبیٓ، ثٝ ثشٚت ثیطتشی دست یبثٓ

س دس آٔشیىب تشس اص تشٚسیسٓ ٘یست، ثّىٝ تشس اص ثی پَٛ ضذٖ دس قَٛ ساثشت ویٛسبوی ٔی ٘ٛیسذ ثضسٌتشیٗ تش

دٚساٖ ثبص٘طستٍی است. ایٗ ٔكّت ثخػٛظ ثشای وسب٘ی وٝ حمٛق ثٍیش ٞستٙذ چٝ دس آٔشیىب ٚ چٝ دس ایشاٖ 

، غبدق است وٝ ٞش چمذس اصپِٛی وٝ حمٛق ثٍیشاٖ دسیبفت ٔی وٙٙذ پس ا٘ذاص ضٛد ثب تٛخٝ ثٝ سٚ٘ذ حبوٓ ثش التػبد

سٚص ثٝ سٚص اسصش آٖ وبٞص ٔی یبثذ ٚ دس صٔبٖ ثبص٘طستٍی ػٕال پَٛ لبثُ روشی ثشای ادأٝ ص٘ذٌی ثبلی ٕ٘ی ٔب٘ذ 

. ٔتبسفب٘ٝ دس وطٛس خٛدٔبٖ ثسیبسی اص افشاد ثخبقش ایٙىٝ حمٛق ثبص٘طستٍی ٚ پس ا٘ذاصضبٖ تىبفٛی ٞضیٙٝ 

شای وست دسآٔذ ٞستٙذ ٚ ثمَٛ خٛدضبٖ سی سبِٝ دْٚ ٞبیطبٖ سا ٕ٘ی وٙذ پس اص ثبص٘طستٍی ٘یض ثذ٘جبَ ا٘دبْ وبس ث
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 .خذٔتطبٖ سا ضشٚع ٔی وٙٙذ

ٞضیٙٝ ٞبی خبسی ص٘ذٌی، ٞضیٙٝ ٞبی ثٟذاضت ٚ دسٔبٖ،ٞضیٙٝ ٞبی پٛضبن ٚٞضیٙٝ ٞبی تحػیّی دیٍش ثب دسآٔذ ٞب 

فىش چبسٜ ٚ پس ا٘ذاصٞبی اوثش ثبص٘طستٍبٖ ٚ حتی حمٛق ثٍیشاٖ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد پس اٌش فشغتی ٞست ثبیذ ثٝ 

 .ثٛد

چبسٜ ایٗ دٚساٖ، تمٛیت ٞٛش ٔبِی تمٛیت پَٛ خٛد ٔی ثبضذ.ایٗ ٞٛش ثبػث ٔی ضٛد ثب استفبدٜ اص پَٛ دیٍشاٖ ، 

پِٛتبٖ ثب ضذت ثیطتشی ثشایتبٖ وبس وٙذ ٚ اٌش ٞٛش ٔبِی ٔحبفظت اص پَٛ خٛد سا تمٛیت وشدٜ ثبضیذ ٔی تٛا٘یذ 

 .ٔبِیبت وٕتشی پشداخت وٙیذ

 :تقویت پول

ثٝ ثیبٖ سبدٜ یؼٙی ایٙىٝ اص ٔٙبثغ ٚ پَٛ وٕتش، ثیطتشیٗ ثٟشٜ سا ثجشیذ. یؼٙی ایٙىٝ اٌش ضٕب ثشای یه سشٔبیٝ ٌزاسی 

ٔیّیٖٛ یب ثیطتش آٖ سا اص ثب٘ه یب ٔٙبثغ دیٍش تبٔیٗ وٙیذ ٚ  ۰ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ پَٛ داضتٝ ثبضیذ ثتٛا٘یذ  ۰ٔكٕئٗ ٘یبص ثٝ 

بٔیٗ وٙیذ ٚ ثتٛا٘یذ اسصش افضٚدٜ خٛثی اص سشٔبیٝ ٌزاسیتبٖ ثذست آٚسیذ تٟٙب دٚ ٔیّیٖٛ ٚ یب وٕتش سا خٛدتبٖ ت

داسای ٞٛش ٔبِی تمٛیت پَٛ ٞستیذ. اِجتٝ ایٗ ثحث ٔطشٚـ ثش ایٗ است وٝ ثتٛا٘یذ سشٔبیٝ ٌزاسی خٛد سا وٙتشَ 

 .وٙیذ

اْ ثشای سشٔبیٝ ٌزاسی اٌش یه سشٔبیٝ ٌزاس فبلذ ٞٛش ٔبِی وبفی ثشای وٙتشَ سشٔبیٝ ٌزاسی ثبضذ،استفبدٜ اص پَٛ ٚ

 .وبسی ثسیبس پشخكش است

ثسیبسی اص افشادی وٝ اص ٘بثسبٔب٘ی ثبصاس أالن آسیت ٔی ثیٙٙذ وسب٘ی ٞستٙذ وٝ ثش سٚی افضایص لیٕت خب٘ٝ ٚ تٛسْ 

حسبة وشدٜ ا٘ذ.آٟ٘ب فىش ٔی وٙٙذ ثب ثبال سفتٗ لیٕت خب٘ٝ ضبٖ ثشٚتٕٙذ ضذٜ ا٘ذ ٚ ضشٚع ثٝ ایدبد ثذٞی ثشای خٛد 

ٙٙذ دس حبِیىٝ ایٗ اضتجبٜ ثضسٌی است. ثب افضایص لیٕت ٔسىٗ حبغُ اص تٛسْ ٚ یب پشیذ صٔب٘ی دٚساٖ سٚ٘ك ٔی و

 .ٔسىٗ، ایٗ افشاد ٘یستٙذ وٝ ثشٚتٕٙذ ٔی ضٛ٘ذ ثّىٝ ایٗ اسصش پَٛ است وٝ وبٞص ٔی یبثذ

ٚ چٙذ خشیذ ٚ فشٚش پش ٚاسد ثبصاس ٔسىٗ ضذٜ ثٛدْ  ۰۰ثخبـ داسْ صٔب٘یىٝ دس اثتذای دٚساٖ سٚ٘ك ٔسىٗ دس سبَ 

سٛد ا٘دبْ دادْ سٚصی ثٝ خٛد آٔذْ ٚ دیذْ آ٘چٝ وٝ ثشای ٔٗ ثبػث ایدبد سٛد ضذٜ ثیطتش اص آ٘ىٝ ٟٔبستٟبی تدبسی 

ٔٗ ثبضذ سٛاس ضذٖ ثش ٔٛج ثبصاس ثٛدٜ است. دس حبِیىٝ ضبیذ خیّی اص ٟٔبستٟبی ٔٛسد ٘یبص ثشای سشٔبیٝ ٌزاس ثٛدٖ 

 .دْدس ایٗ ثبصاس سا ٞٙٛص ثّذ ٘جٛ
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ٍٕٞی ٔشدْ د٘یب چٝ فمیش ٚ چٝ حشٚتٕٙذ ٔـىُ ٔبِی داس٘ذ. ثؼیبسی فىش ٔی وٙٙذ اٌش 

صیبدی داؿتٝ ثبؿٙذ ٔـىالت ٔبِی آٟ٘ب تٕبْ ٔی ؿٛد دس حبِیىٝ ایٙغٛس ٘یؼت ٚ پَٛ 

پَٛ ثیـتش ٔؼبئُ ٔبِی ثیـتشی سا ثٝ د٘جبَ داسد.پَٛ ،تحلیالت ،داؿتٗ یه ؿغُ 

ٚ... ٔـىالت ٔبِی سا ثشعشف ٕ٘ی وٙذ.ثّىٝ ایٗ  ))ٞٛؽ ٔبِی((اػت وٝ ٔـىالت 

ٛاٖ دس ساػتبی سػبِت خٛیؾ وٝ ٔبِی سا ثشعشف ٔی وٙذ.       ٌشٜٚ ٔیّیبسدس ر

آٔٛصؽ حشٚت آفشیٙی ثشای وّیٝ ٕٞٛعٙبٖ ٔی ثبؿذ ٔزٕٛفٝ ))افضایؾ ٞٛؽ ٔبِی ثٝ 

سٚؽ ساثشت ویٛػبوی((سا دس چٟبس وتبة اِىتشٚ٘یىی آٔبدٜ وشدٜ اػت وٝ ٔی تٛا٘یذ 

آٖ سا اص ػبیت ٌشٜٚ ٚ یب دیٍش ػبیتٟبی ٔقتجش داّ٘ٛد وتبة ،داّ٘ٛد وٙیذ. ایٗ ٔزٕٛفٝ 

 سا خٛد ٔبِی ٞٛؽ)) ٘بْ ثٝ ویٛػبوی ساثشت ٔقشٚف وتبة اص ؿذٜ ثٛٔی داؿتیثش

چٙب٘چٝ ایٗ وتبة ٞب سا ٔٛحش یبفتیذ آٟ٘ب سا  دٚػتبٖ ٌشأی!  .ٔی ثبؿذ((دٞیذ افضایؾ

ثشای دیٍش دٚػتبٖ ٘یض ثٝ اؿتشان ثٍزاسیذ تب فشًٞٙ حشٚت آفشیٙی سا دس وـٛس 

  یبثذ. ٌؼتشؽ
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 :ارسش خالص

خبِق حشٚت ثشاثش اػت ثب اسصؽ داسائی ٞب ٟٔٙبی ثذٞی ٞب. ثؼیبسی اص افشاد دس ساثغٝ ثب اسصؽ خبِق  اسصؽ

حشٚتـبٖ دچبس تٛٞٓ ٞؼتٙذ.ٚلتی خب٘ٝ ٌشاٖ ٔی ؿٛد ثؼیبسی اص افشاد فىش ٔی وٙٙذ اسصؽ خبِق حشٚتـبٖ ثبال سفتٝ 

اسی ٚ چٝ ثقٙٛاٖ ٔلشف اٌش اسصؽ یه اػت دس حبِیىٝ دس ٚالقیت ایٙغٛس ٘یؼت چشا وٝ چٝ ثقٙٛاٖ ػشٔبیٝ ٌز

خب٘ٝ یب ّٔىی ثبالتش ٔی سٚد ٔبِه آٖ حشٚتٕٙذ ٘ـذٜ ثّىٝ اسصؽ پَٛ اػت وٝ وبٞؾ یبفتٝ ٚ اٌش وؼی پغ اص 

فشٚؽ خب٘ٝ یب ّٔىی ثخٛاٞذ آٖ سا ثب خب٘ٝ یب ّٔه دیٍشی ربیٍضیٗ وٙذ ثبیذ ثب حذٚد ٕٞبٖ لیٕتی وٝ داسائی خٛد 

 .دٚثبسٜ خشیذ وٙذ سا فشٚختٝ ثب ؿشایغی ثشاثش

 :ساثشت ویٛػبوی ٔی ٌٛیذ ٔٗ ثٝ ػٝ دِیُ صیش اسصؽ خبِق حشٚت سا ثی اسصؽ ٔی دا٘ٓ

اسصؽ خبِق اغّت تخٕیٙی اػت ٔجتٙی ثش ٘ؾشات ٚ ٘ٝ ثش اػبع ٚالقیتٟب.ثٝ ایٗ ٔقٙی وٝ اسصؽ ٚالقی یه خب٘ٝ  -۱

سصؽ خب٘ٝ خٛد سا ثیـتش اص لیٕت ٚالقی تب صٔب٘یىٝ ثٝ فشٚؽ ٘شفتٝ ثبؿذ فمظ یه تخٕیٗ اػت.ثؼیبسی اص ٔشدْ ا

 .ٔحبػجٝ ٔی وٙٙذ

اسصؽ خبِق حشٚت ثش پبیٝ داسائی ٞب ئی اػتٛاس اػت وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٔشٚس صٔبٖ اسصؽ خٛد سا اص دػت دادٜ  -۲

 .ثبؿٙذ.ٔخُ ایٙىٝ ثٝ ٔبؿیٗ ثٝ فٙٛاٖ یه داسائی ٍ٘بٜ ؿٛد وٝ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ اسصؽ خٛد سا اص دػت ٔی دٞذ

فتٗ اسصؽ خبِق حشٚت ٘بؿی اص وٓ اسصؽ ؿذٖ پَٛ اػت.ٚ ٕٞب٘غٛسیىٝ دس دِیُ اَٚ ٌفتٝ ؿذ ثب ٌشاٖ ثبال س -۳

 .اػت ؿذٜ تش اسصؽ وٓ وٝ اػت پَٛ ثّىٝ ؿذٜ صیبد وٝ ٘یؼت حشٚت ایٗ …ؿذٖ خب٘ٝ،عال ٚ

 ارسش ٍاقعی ثزٍت تز پایِ تَرم استَار ًیست

سا اؿتجبٜ دسػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی دا٘ذ.اٚ ٔی ٌٛیذ ))ثبیذ ثٝ  ساثشت ویٛػبوی دَ ثؼتٗ ثٝ افضایؾ یب وبٞؾ لیٕت خب٘ٝ

 ((.ٌٛ٘ٝ ای ػشٔبیٝ ٌزاسی وٙیذ وٝ سٚ٘ك ٚ سوٛدٞبی ثبصاس ثبفج ایزبد ٍ٘شا٘ی ؿٕب ٘ـٛد

اٚ ٕٞیٙغٛس ٔی ٌٛیذ)) اسصؽ آپبستٕبٖ ٔٗ ثش اػبع ٔیضاٖ وشایٝ ای اػتٛاس اػت وٝ ٔؼتبرشا٘ٓ پشداخت ٔی 

ی ّٔه ٔٗ ثشاثش ثب اسصؿی اػت وٝ ٔؼتبرشا٘ٓ فىش ٔی وٙٙذ ایٗ ّٔه ایٙمذس اسصؽ وٙٙذ.ثقجبست دیٍش اسصؽ ٚالق

داسد. اٌش ثتٛا٘ٓ اسصؽ اػتٙجبعی ّٔىٓ سا دس ٘ؾش ٔؼتبرشا٘ٓ افضایؾ دٞٓ خٛدْ)ٚ ٘ٝ ثبصاس( تٛا٘ؼتٝ ایٓ اسصؽ ّٔه 

ىٙٓ ٘ٔؼتبرشاٖ تغییشی ایزبد  سا افضایؾ دٞیٓ. ٚ دس كٛستی وٝ وشایٝ ٞب سا ثبال ثجشْ دس حبِیىٝ دس اسصؽ اػتٙجبعی
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ٚلتی التلبد دچبس سوٛد ٔی ؿٛد ٘یبص ثشای اربسٜ افضایؾ ٔی .(( آٍ٘بٜ ٔؼتبرشاٖ ثٝ د٘جبَ ٔٙضَ دیٍشی خٛاٞٙذ ثٛد

یبثذ ٚ افضایؾ تمبضب ٔٙزش ثٝ افضایؾ ٘شخ وشایٝ ٔی ؿٛد. ٚ ٚلتی وشایٝ افضایؾ یبثذ اسصؽ أالن ٔٗ ثبال ٔی سٚد 

 .حبَ وبٞؾ ثبؿذ حتی اٌش لیٕت ٔؼىٗ دس

دس اكُ آ٘چٝ ساثشت ویٛػبوی پیـٟٙبد ٔی وٙذ اتىب ثش پبسأتشٞبئی اػت وٝ دس اختیبس خٛدتبٖ اػت ٚ ٘ٝ ثش سٚ٘ك ٚ 

 .سوٛدی وٝ ٞیچ احبعٝ ای ثش آٖ ٘ذاسیذ

 اص رّٕٝ پبسأتشٞبئی وٝ ثش سٚی آٖ ثبیذ حؼبة وشد ٚ ثش اػبع آٖ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی خٛد سا ا٘زبْ داد، ثش٘بٔٝ

 .سیضی ثش اػبع فشضٝ ٚ تمبضب ٚ ٕٞچٙیٗ ثش٘بٔٝ سیضی ثش اػبع اعالفبت ٔحّی ٚ یب ٔٙغمٝ ای ٔی ثبؿذ

 آیا ٍام گزفتي تزای سزهایِ گذاری خطزًاک است؟

ثؼیبسی اص ٔـبٚساٖ ،ثذػت آٚسدٖ ػٛدٞبی ثیـتش دس ػشٔبیٝ ٌزاسی سا خغش٘بن ٔی دا٘ٙذ.ٕٞیٙغٛس لشم ٌشفتٗ ٚ 

ٌزاسی سا پش سیؼه ٔی دا٘ٙذ. ساثشت ویٛػبوی ٚاْ ٌشفتٗ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی سا اؿتجبٜ ٚاْ ٌشفتٗ ثشای ػشٔبیٝ 

ٕ٘ی دا٘ذ ٔـشٚط ثش ایٙىٝ دس ػشٔبیٝ ٌزاسیٟبئی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد وٝ ؿخق ثش سٚی آٟ٘ب وٙتشَ داسد.ایٗ 

تٗ دس آٖ وٓ اػت ٔخال اٌش دس تٛكیٝ ساثشت ویٛػبوی ثشای التلبدٞبئی ٔب٘ٙذ التلبد آٔشیىب وٝ ٞضیٙٝ ٞبی ٚاْ ٌشف

ثخؾ ٔؼىٗ ػشٔبیٝ ٌزاسی ؿٛد خٛة اػت ِٚی دس وـٛسٞبئی ٔب٘ٙذ وـٛس ٔب وٝ ٞضیٙٝ پَٛ ثبال اػت سیؼه 

ػشٔبیٝ ٌزاسی ثب اػتفبدٜ اص ٚاْ ثبال اػت .اِجتٝ اٌش دس وؼت ٚ وبسٞب ٚ یب ثبصاسٞبئی ػشٔبیٝ ٌزاسی ؿٛد وٝ وٙتشَ ثش 

ؼبة ؿذٜ ا٘زبْ ؿٛد ٕٔىٗ اػت اسصؽ افضٚدٜ خٛثی ثشای ػشٔبیٝ ٚاْ ٌشفتٝ ؿذٜ آٟ٘ب ٚرٛد داسد ٚ یب ثلٛست ح

ایزبد ؿٛد. ٔخال اػتفبدٜ اص ٚاْ ثشای ػبخت ٚ ػبص ٔؼىٗ ٚ ػپغ ٚاٌزاسی آٖ ثٝ خشیذاس ٕٔىٗ اػت دس حبِت 

 .فبدی اسصؽ افضٚدٜ ای ثیـتش اص پیؾ فشٚؽ ٔؼىٗ ایزبد وٙذ

 .ٝ ثبؿذ ،ٚاْ ٌشفتٗ ٔی تٛا٘ذ سٚؿی وبسثشدی ثب سیؼه وٓ ثٝ ؿٕبس آیذثغٛسوّی اٌش ؿخلی ثش اٚضبؿ وٙتشَ داؿت

 کٌتزل تز سزهایِ گذاری چیست؟

ثبصاسٞبئی ٔب٘ٙذ عال،اسص ٚ حتی ػٟبْ)ثشخی اص ػٟبٟٔب ٔخُ كذساٚ..( وٝ داسای ٘ٛػب٘بت صیبدی ٔی ثبؿٙذ ٚ 

ه فشد ٕ٘ی تٛا٘ذ ثش آٟ٘ب وٙتشَ داؿتٝ پبسأتشٞبی صیبدی ثش آٖ تبحیش ٔی ٌزاس٘ذ اص رّٕٝ ثبصاسٞبئی ٞؼتٙذ وٝ ی

ثبؿذ.ِزا ٌشفتٗ ٚاْ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔخال دس عال ) دس ایشاٖ لیٕت عالی رٟب٘ی ٚ ٕٞچٙیٗ لیٕت دالس دس ایشاٖ 
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ثغٛس ٔؼتمیٓ دس لیٕت آٖ تبحیش داسد (دس وٛتبٜ ٔذت ٕٔىٗ اػت سیؼه ثبالئی داؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ثؼتٝ آٔٛصؿی 

 .)وٝ دس حبَ تذٚیٗ ٔی ثبؿذ( ثٝ تفلیُ دس ٔٛسد آٖ ثحج خٛاٞذ ؿذػشٔبیٝ ٌزاسی دس عال

اِجتٝ سٚؿٟبی تحّیّی ثشای ایٍٙٛ٘ٝ ػشٔبیٝ ٌزاسیٟب ٚرٛد داسد وٝ ٔی تٛاٖ اص عشیك آٟ٘ب سیؼه سا وبٞؾ داد ِٚی 

 .ٕ٘ی تٛاٖ وٙتشَ وبّٔی ثش آٖ داؿت

 َّش هالی کلید کٌتزل است

وبٞؾ یب حتی حزف سیؼه دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ؿٛد.ٔخال دا٘ؼتٗ سٚؿٟبی داؿتٗ ٞٛؽ ٔبِی ٔی تٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ 

تحّیُ ثبصاسٞبی ٔختّف ٚ یب دا٘ؼتٗ صٔبٖ خشیذ ٚ فشٚؽ یه وبال یب ٔحلَٛ ٔب٘ٙذ ٔؼىٗ وٝ اص صیش ٔزٕٛفٝ ٞبی 

 .ٞٛؽ ٔبِی ٞؼتٙذ ٔی تٛا٘ذ ثٝ وبٞؾ سیؼه ػشٔبیٝ ٌزاسی وٕه صیبدی ثىٙذ

آپبستٕبٖ سا ثخشیذ)ثٝ للذ ػشٔبیٝ ٌزاسی( ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ثب تقٕیش اٖ ٚ ایزبد ثقٙٛاٖ ٔخبَ اٌش ؿٕب ثتٛا٘یذ یه 

اسصؽ افضٚدٜ دس آٖ ٔجّغ وشایٝ ثیـتشی سا عّت وٙیذ وٝ ثشایتبٖ اسصؽ افضٚدٜ ایزبد ٔی وٙذ.حبَ چٙب٘چٝ ثتٛاٖ ثب 

چشا وٝ دس ایشاٖ ٘شخ تجذیُ  اػتفبدٜ اص ٚاْ ایٗ وبس سا ا٘زبْ داد اسصؽ افضٚدٜ ثیـتشی ثشای ؿٕب ایزبد خٛاٞذ وشد

دسكذ دس ػبَ ٔی ؿٛد دس حبِیىٝ  ۳۶سٞٗ ثٝ وشایٝ ثٝ اصاء ٞش یه ٔیّیٖٛ ػی ٞضاس تٛٔبٖ اػت وٝ ثلٛست ػبدٜ 

دسكذ ػٛد ػبِیب٘ٝ اػت ٚ ٔی تٛاٖ ثب ٔحبػجبت ػبدٜ ٚ ٔذِؼبصی ٔبِی،  ۲۵تب  ۱۴ٞضیٙٝ ٚاْ دس وـٛس ٔب ثیٗ 

 .ٔبیٝ ٌزاسیٟب تٛػظ ساثشت ویٛػبوی ثب اػتفبدٜ اص ٚاْ تٛكیٝ ؿذٜ اػتثٟتشیٗ تلٕیٓ سا ٌشفت.اص ایٗ دػت ػش

وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٘یض پبسأتش ٟٕٔی دس اسصؽ افضٚدٜ پَٛ ٔی ثبؿذ.دا٘ؼتٗ لٛا٘یٗ ٘مُ ٚ ا٘تمبَ 

تی ٌٕشوی ٔی ٔؼىٗ ٚ یب ٞضیٙٝ وبسٌضاسیٟب ٚ یب ٞضیٙٝ خشیذ ٚ فشٚؽ عال ٚ.. ٚ ٕٞچٙیٗ دا٘ؼتٗ لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ٚ ح

تٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب ؿٛد. ساثشت ویٛػبوی ٔی ٌٛیذ:یىی اص دالیّی وٝ اص اوخش ػشٔبیٝ ٌزاسیٟبی ػٟبْ ٚ 

ؿشوتٟبی ػشٔبیٝ ٌزاسی دس خشیذ ػٟبْ ؿشوتٟب دػت وـیذٜ اْ ایٗ اػت وٝ ٞیچ وٙتشِی ثش ٞضیٙٝ ٞب ٘ذاسْ ثخلٛف 

 .ٞضیٙٝ حمٛق ٚ پبداؽ ٞب ٚ دػتٕضدٞبی ٔذیشیت

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔی ثیٙذ وٙتشَ ثش پبسأتشٞبی تبحیش ٌزاس ثش یه ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٞضیٙٝ ٞبی 

یه ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی تٛا٘ذ سیؼه یه ػشٔبیٝ ٌزاسی سا پبئیٗ آٚسدٜ ٚ دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ػشٔبیٝ ٌزاسیٟب وٝ ثب اػتفبدٜ 

 .بد ؿذٜ اػت ، اػتفبدٜ اص ٚاْ تٛكیٝ ٔی ؿٛداص ٞٛؽ ٔبِی وٙتشَ الصْ ٚ وبفی ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی ایز
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 آیا تزای سزهایِ گذاری تاید سثد سزهایِ گذاری تطکیل داد؟

ٚاسٖ ثبفت ٔی ٌٛیذ تـىیُ ػجذ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس حمیمت ٔحبفؾت دس ثشاثش ٘بدا٘ی اػت.اٌش ؿخلی ثذا٘ذ چٝ 

 .وبسی داسد ا٘زبْ ٔی دٞذ ٘یبصی ثٝ تٙٛؿ دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٘ذاسد

س ربی دیٍش ٔی ٌٛیذ تـىیُ ػجذ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثبفج ٔی ؿٛد پَٛ ؿٕب دس حذ تٛسْ سؿذ وٙذ ٚ ؿبیذ ایٗ ٚ د

اتفبق ٞٓ ٘یفتذ.دِیُ آٖ ایٗ اػت وٝ ٚلتی ػشٔبیٝ ٌزاسی دس چٙذ ثبصاس ا٘زبْ ٔی ؿٛددس یىی اص ثبصاسٞب ٕٔىٗ اػت 

وٝ تلٕیٓ دسػتی ٌشفتٝ ؿذٜ اػت یب ٘ٝ. ایٗ ػٛد ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ ٚ دس دیٍشی صیبٖ ٚ ثشایٙذ آٖ ٔـخق ٔی وٙذ 

 .اكغالح دس ثیٗ ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ٕٞٛعٗ ثٝ ایٗ كٛست ٔغشح ٔی ؿٛد:تٕبْ تخٓ ٔشغٟبیتبٖ سا دس یه ػجذ ٍ٘زاسیذ

ساثشت ویٛػبوی ٔی ٌٛیذ ػشٔبیٝ ٌزاساٖ حشفٝ ای ٞشٌض اص تٙٛؿ دس ػشٔبیٝ ٌزاسی اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ. ٔٙؾٛس اكّی 

یٗ اػت وٝ ٔی تٛاٖ ثب آٔٛصؿٟبی ٔبِی ٚ تزشثٝ ا٘ذٚصی ، ٞٛؽ ٔبِی خٛد سا افضایؾ داد ٚ دس ایٗ ساثشت ویٛػبوی ا

 .كٛست ٔی تٛاٖ ثب تٕشوض ػشٔبیٝ ٌزاسی پَٛ سا تمٛیت وشد

 سَد تاالتز ٍ ریسک کوتز

خبف  وّیذ تمٛیت ٔبِی ثشای ثذػت آٚسدٖ ػٛد ػشٔبیٝ ٌزاسی ثیـتش ٚ سیؼه وٕتش ،تٕشوض ثش یه ػشٔبیٝ ٌزاسی

 .اػت ٘ٝ تٙٛؿ دسػشٔبیٝ ٌزاسی

تٕشوض ثش یه ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔـخق ٘یبصٔٙذ ٞٛؽ ٔبِی ثبالئی اػت.ایٗ ٞٛؽ ٔبِی ثبال دس احش آٔٛصؽ ٚ وؼت 

تزشثٝ دس یه ثبصاس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔـخق حبكُ ٔی ؿٛد.آ٘چٝ وٝ دس وـٛس ٔب ثیـتش سایذ اػت ثٟشٜ ٌیشی اص 

بیٝ ٌزاسی ثیـتش ثٝ ٔٙؾٛس افضایؾ لیٕت ٚ ػٛد حبكُ اص آٖ اػت ِٚی ػٛد ػشٔبیٝ ٌزاسی اػت. یقٙی یه ػشٔ

ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ داؿت وٝ ٚلتی لیٕت یه داسائی ثبال ٔی سٚد ایٗ پَٛ ٔب ٘یؼت وٝ سؿذ وشدٜ ثّىٝ اسصؽ 

ٜ ٚ پَٛ پَٛ اػت وٝ وبٞؾ یبفتٝ ٚ ثٙبثشایٗ دس اكُ، پَٛ ثب ٘شخ تٛسْ حبكُ اص افضایؾ لیٕت آٖ داسائی سؿذ وشد

حبكُ اص فشٚؽ داسائی دس حبِت ٘شٔبَ لذست خشیذی ثشاثش ثب خشیذ ٕٞبٖ داسائی یب ٔـبثٝ آٖ سا خٛاٞذ داؿت. 

 حبَ ایٗ ػئٛاَ ٚرٛد داسد وٝ چٍٛ٘ٝ ثبیذ ػشٔبیٝ ٌزاسی وشد؟
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 .ثغٛس وّی ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ثٝ دٚ دِیُ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙٙذ

 رشیبٖ ٘مذیٍٙی -۲ػٛد ػشٔبیٝ ٚ  -۱

 :سزهایِسَد 

ثؼیبسی اص افشاد اص ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی تشػٙذ چٖٛ ثشای ػٛد، ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙٙذ. یقٙی ثٝ ایٗ أیذ ػشٔبیٝ 

ٌزاسی ٔی وٙٙذ وٝ داسائی خشیذاسی ؿذٜ سا ثٝ لیٕت ثبالتش ثفشٚؿٙذ. ایٗ وبس دس ثشخی وـٛسٞب ٔؼتّضْ پشداخت 

 .ٔبِیبت ٚ ٞضیٙٝ ٞبی صیبدی اػت

 :جزیاى ًقدیٌگی

ٔبیٝ ٌزاسی ثٝ ٔٙؾٛس ایزبد رشیبٖ ٘مذیٍٙی ثٝ ٔشاتت سیؼه وٕتشی داسد. ٔخال ایٙىٝ ٔب پَٛ خٛد سا دس اصای ػش

یه ػٛد ٔـخق دس ثب٘ه ٔی ٌزاسیٓ ٚ یب اٚساق ٔـبسوت ٔی خشیٓ ٚ ثشای ایزبد رشیبٖ ٘مذیٍٙی اػت حتی اٌش 

 .ػٛد آٖ ٘بچیض ثبؿذ

٘مذیٍٙی سا ساٜ ثٟتشی ثشای تمٛیت پَٛ ٘ؼجت ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی ساثشت ویٛػبوی ػشٔبیٝ ٌزاسی رٟت ایزبد رشیبٖ 

 .ثشای وؼت ػٛد ػشٔبیٝ ٔی دا٘ذ

 اًَاع سزهایِ گذاراى

 .ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ػٝ ٌشٜٚ وّی ٞؼتٙذ

 .کساًی کِ فقط تزای کسة سَد سزهایِ گذاری هی کٌٌد -۱

ٔؼتغالت ثٝ آٟ٘ب ثخش ٚ ثفشٚؽ ٔی ٌٛیٙذ.آٟ٘ب دس د٘یبی تزبست ثٝ ایٍٙٛ٘ٝ افشاد دالَ ٔی ٌٛیٙذ. ٚ دس ثبصاس أالن ٚ 

ٔقٕٛال ثٝ د٘جبَ خشیذ ثب لیٕت پبئیٗ اص وؼب٘ی وٝ ٘یبص ثٝ پَٛ داس٘ذ ٚ یب وؼب٘ی وٝ اص لیٕت ٚالقی داسائی خٛد اعالؿ 

 .٘ذاس٘ذ ٞؼتٙذ تب آٖ سا ثب لیٕت ٚالقی ثٝ دیٍشی ثفشٚؿٙذ ٚ ػٛد خٛد سا ثشداس٘ذ

 .دش ًقدیٌگی سزهایِ گذاری هی کٌٌدکساًی کِ تِ هٌظَر ایجاد گز -۲

وؼب٘ی وٝ پَٛ خٛد سا دس ثب٘ه ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙٙذ تب ػٛد دسیبفت وٙٙذ ٚ یب اٚساق ٔـبسوت ٔی خش٘ذ اص ایٗ 
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دػتٝ ٞؼتٙذ. ٕٞیٙغٛس وؼب٘ی وٝ آپبستٕب٘ی سا خشیذاسی ٔی وٙٙذ ٚ آٖ سا اربسٜ ٔی دٞٙذ ٘یض اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ػشٔبیٝ 

 .ٌزاساٖ ٞؼتٙذ

 .اًی کِ ّن تِ هٌظَر افشایص ارسش دارائی ٍ ّن ایجاد جزیاى ًقدیٌگی سزهایِ گذاری هی کٌٌدکس ۳-

وؼب٘ی وٝ دس ثبصاس ػٟبْ ٞؼتٙذ )ٔیبٖ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت( اص ایٗ ٌٛ٘ٝ افشاد ٞؼتٙذ.دس اكُ آٟ٘ب ٞٓ ثٝ أیذ افضایؾ 

وٙٙذ.آٟ٘ب وٝ خجشٜ ٞؼتٙذ ٔی دا٘ٙذ دس یه ػٟٓ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی  (DPS)لیٕت ػٟبْ ٚ ٞٓ پشداخت ػٛد ػبِیب٘ٝ

٘مغٝ فشاص ٚ فشٚد لیٕتی یه ػٟبْ چٍٛ٘ٝ اػت.دس وف ٔی خش٘ذ ٚدس اٚد ٔی فشٚؿٙذ.ضٕٗ ایٙىٝ اص ػٛد تمؼیٕی 

 .ؿشوتٟب دس ٔزبٔقـبٖ ٘یض اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ

 اػتفبدٜ( …ٚ ساثشت ویٛػبوی ٔی ٌٛیذ:ٔٗ اص ٚاْ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی دس داسائی ٞبی وبغزی)ػٟبْ، اٚساق لشضٝ

وٝ اٌش دچبس ضشس ؿذْ ثتٛا٘ٓ  ٔیضا٘ی ثٝ ٞٓ آٖ.وٙٓ ٔی اػتفبدٜ ٘مذ پَٛ اص فمظ ٚ ٘ذاسْ آٖ ثش وٙتشِی وٝ چشا وٙٓ ٕ٘ی

 .اص فٟذٜ خؼبست آٖ ثش آیٓ

 چگًَِ هی تَاى یک سزهایِ گذار خَب در اهالک ضد؟

 :ػٝ ِٔٛفٝ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاس خٛة ؿذٖ ٚرٛد داسد وٝ ثٝ ؿشح صیش ٞؼتٙذ

 :داضتي ضزکای خَب-۱

ایٙىٝ ٘حٜٛ ٍ٘شؽ ؿخلی وٝ دس وٙبس ؿٕب وبس ػشٔبیٝ ٌزاسی دس أالن سا ا٘زبْ ٔی دٞذ ثٝ ؿٕب ٘ضدیه ثبؿذ ٔی 

تٛا٘ذ ثٝ ؿٕب ثؼیبس وٕه وٙذ.ٔخُ ایٙىٝ ٔـبٚسی وٝ آپبستٕبٖ یب ّٔىی سا ثٝ ؿٕب ٔقشفی ٔی وٙذ كشفب ثٝ ؿٕب ثقٙٛاٖ 

الؿؾ سا ثشای ا٘زبْ ثٟتشیٗ ٔقبّٔٝ ثشای ؿٕب ا٘زبْ دٞذ.ٚیب اٌش ؿشیىی ثبؿذ وٝ یه وٕیؼیٖٛ دٞٙذٜ ٍ٘بٜ ٘ىٙذ ٚ ت

ػٟٕی اص پشداختٟب ٚ دسیبفتٟب داؿتٝ ثبؿذ دیذٌبٜ ػشٔبیٝ ٌزاسی اؽ ثٝ ؿٕب ٘ضدیه ثبؿذ.یقٙی اٌش ؿٕب ثٝ للذ ػٛد 

 .ٓ ثب ؿٕب ٘ضدیه ثبؿذػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ یب رشیبٖ ٘مذیٍٙی ٚ یب ٞش دٚ ایٙىبس سا ا٘زبْ ٔی دٞیذ دیذٌبٜ اٚ ٞ

 :ًحَُ پزداخت -۲
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چٍٍٛ٘ی تٛافك ثش سٚی ٘حٜٛ پشداخت لیٕت یه ّٔه یب آپبستٕبٖ اػت وٝ تقییٗ وٙٙذٜ لیٕت ٚالقی اػت.ثؼیبسی 

اص ٕٞٛعٙبٖ ٔب ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ ٘ذاس٘ذ. آٟ٘ب اثتذا ثش سٚی یه لیٕت وٝ ٔذ ٘ؾشؿبٖ اػت تٛافك ٔی وٙٙذ ٚ ثقذ ثش 

ٔیضاٖ ٚ صٔبٖ پشداختٟب( تٛافك ٔی وٙٙذثقضب ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد كشفب ثخبعش ایٙىٝ ثش ػش لیٕت ػش ؿشایظ پشداخت )

خٛد پبفـبسی ٔی وٙٙذ صٔبٖ یه ٔقبّٔٝ ثٝ چٙذیٗ ٔبٜ ثبِغ ٔی ؿٛد وٝ دس ایٗ خلٛف دس ٔحلِٛی وٝ ثشای 

 .خٛاٞذ ؿذ آٔٛصؽ ٘حٜٛ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس أالن ٚ ٔؼتغالت دس حبَ تٟیٝ ٚ تذٚیٗ اػت ثغٛس وبُٔ ثحج

 :هدیزیت خَب یک هعاهلِ -۳

ایٙىٝ ؿٕب ثتٛا٘یذ ثب اػتفبدٜ اص دٚ ِٔٛفٝ ثبال یه ٔقبّٔٝ سا اص اثتذا تب ا٘تٟب ٔذیشیت وٙیذ ثؼیبس ٟٔٓ اػت. ایٗ ػٝ 

 .ِٔٛفٝ ثبفج ٔی ؿٛد ؿٕب دس ػشٔبیٝ ٌزاسیتبٖ وٙتشَ ثؼیبس خٛثی داؿتٝ ثبؿیذ

ثؼیبس ٟٔٓ اػت ایٗ اػت وٝ ثشای حشٚتٕٙذ ؿذٖ ٞیچ ساٞی رض یبدٌیشی  ٘ىتٝ ای وٝ دا٘ؼتٗ آٖ ثشای ٕٞٛعٙبٖ فضیض

ٔٛحش ٚرٛد ٘ذاسد.ٔٙؾٛس اص یبدٌیشی ،یبدٌیشی دسػٟبی كشفب آوبدٔیه ٚ ٌشفتٗ ٔذسن ٘یؼت ثّىٝ یبدٌیشی 

وبسثشدی تخللٟب اػت وٝ ٞش فشد اٌش ػشٔبیٝ ٌزاسی خٛثی سٚی خٛد ا٘زبْ دٞذ ثب داؿتٗ وٕی رؼبست ٚ پـتىبس 

 ب حشٚتٕٙذ خٛاٞذ ؿذلغق

 ریسک کوتز ٍ تاسدُ تاالتز در سزهایِ گذاری

ػشٔبیٝ ٌزاسی ثب سیؼه وٕتش ٚ ػٛد ثبالتش ٘یبصٔٙذ ٞٛؽ ٔبِی ثبالتشی اػت.ثشای ایٗ ٕٔىٗ ثبیذ اص ػٝ پبسأتشٟٔٓ 

 .اػتفبدٜ وشد

 اػتفبدٜ اص پَٛ دیٍشاٖ)ثب٘ه ،ٔٙبثـ تبٔیٗ ٔبِی،افشاد( ثب ؿشایظ خٛة -۱

 ثبصدٞی ػشٔبیٝ ٌزاسیدلت دس  -۲

 دٚسٜ ثبصٌـت ػشٔبیٝ -۳

 :استفادُ اس پَل دیگزاى
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لٛا٘یٗ ٚ لیٕت دسیبفت ٚاْ دس آٔشیىب ،ثب آ٘چٝ وٝ دس وـٛس ٔب ٚرٛد داسد وبٔال ٔتفبٚت اػت.ٞضیٙٝ دسیبفت ٚاْ دس 

ػٛدٞبی پشداختی  وـٛس ٔب چٙذیٗ ثشاثش آ٘ی اػت وٝ دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ د٘یب ٚرٛد داسد.اِجتٝ ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت ٞٓ

ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ثب٘ىی پبئیٗ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ٘شخ سؿذ تٛسْ دس آٟ٘ب چٙذیٗ ثشاثش وٕتش اص وـٛس ٔبػت. ثٝ ٕٞیٗ 

 .دِیُ آ٘چٝ وٝ ساثشت ویٛػبوی دس وتبة خٛد تٛكیٝ ٔی وٙذ ثب آ٘چٝ وٝ دس وـٛس ٔب ٔی ٌزسد ٔتفبٚت اػت

پش ٞضیٙٝ ٞٓ ٔی تٛاٖ ػشٔبیٝ ٌزاسیٟبی تحت وٙتشِی ا٘زبْ داد وٝ ِٚی ثبیذ دس ٘ؾش داؿت وٝ ثب ٕٞیٗ پَٛ)ػشٔبیٝ( 

فالٜٚ ثش ایٙىٝ ٞضیٙٝ ٞبی ػشٔبیٝ سا پٛؿؾ دٞذ ،ػٛد ٘یض ثٝ ریت ػشٔبیٝ ٌزاس ٚاسیض وٙذ. ٔخال ؿٙبخت صٔبٖ فشاص 

 .ٚ فشٚد دس ثبصاسٞبی ٔختّف ٔی تٛا٘ذ ایٗ أىبٖ سا ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاس ثذٞذ

اسی ثب اػتفبدٜ اص پَٛ دیٍشاٖ دس ػشٔبیٝ ٌزاسیٟبی تحت وٙتشَ سا داسای ٔحبػٗ صیش ساثشت ویٛػبوی، ػشٔبیٝ ٌز

تشلی لیٕت داسائی خشیذاسی ؿذٜ)تحت وٙتشَ( ثیؾ اص ایٙىٝ ثٝ ٘فـ تبٔیٗ وٙٙذٜ ٔٙبثـ ٔبِی ثبؿذ ثٝ ٘فـ  -۱ٔی دا٘ذ.

 .ػشٔبیٝ ٌزاس اػت

 .ذ صا ثبؿذ.ٔخال خشیذ ٔؼىٗ ٚ اربسٜ دادٖ آٖثؼتٝ ثٝ ٘ٛؿ ػشٔبیٝ ٌزاسی، ٔی تٛا٘ذ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاس دسآٔ

ؽبٞشا دس آٔشیىب داسائی ٞبی خشیذاسی ؿذٜ ثب ٚاْ ٔـَٕٛ ٔضایبی ٔبِیبتی ٚ اػتٟالن ٔی ؿٛد وٝ دس وـٛس ٔب 

 .ایٙغٛس ٘یؼت ٚ ِزا اػتفبدٜ اص پَٛ دیٍشاٖ سا دس ػشٔبیٝ ٌزاسیٟبی تحت وٙتشَ ثؼیبس تٛكیٝ ٔی وٙذ

 :ًزخ تاسدّی سزهایِ

ٔیضاٖ ٔجّغ ػشٔبیٝ ٌزاسی چمذس ثبؿذ ٚ عی یه دٚسٜ صٔب٘ی ٔـخق چٝ ٔمذاس تشلی لیٕت دس داسائی  ایٙىٝ

خشیذاسی ؿذٜ ایزبد ؿذٜ ٚ چٝ ٔمذاس ٌشدؽ ٘مذیٍٙی)دسآٔذٞبی ٔؼتٕش عی ٔذت صٔبٖ ٔـخق( پبسأتشٞبی 

 .ثؼیبس ٟٕٔی دس تلٕیٓ ٌیشی ثشای یه ػشٔبیٝ ٌزاسی اػت

 :ًزخ تاسدُ داخلی

٘ؼجت ٘ؼجتب پیچیذٜ اػت وٝ دس ٔمبِٝ ٞبی آتی ٚ ٕٞچٙیٗ آٔٛصؽ ٔذیشیت ٔبِی ثٝ  IRR داخّی یب٘شخ ثبصدٜ 

 .ثحج خٛاٞذ ؿذ EXCEL تفلیُ دس ٔٛسد آٖ ٚ ٘حٜٛ ٔحبػجٝ آٖ ثلٛست دػتی ٚ ٕٞچٙیٗ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس

٘شخ ثبصدٞی ػشٔبیٝ خٛد سا  IRR اٌش ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ثذا٘ٙذ دس حبَ ا٘زبْ چٝ وبسی ٞؼتٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ثب دسن

 .افضایؾ دٞٙذ
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 چگًَِ هی تَاى تدٍى سزهایِ ثزٍتوٌد ضد؟

ثؼیبسی اص افشاد ٚلتی ثٝ یه ػبختٕبٖ فؾیٓ یب یه پشٚطٜ ٚ یب ؿشوت ثضسي ثشخٛسد ٔی وٙٙذ پیؾ خٛد فىش ٔی 

 سا ایٟٙب …یب پَٛ خالف ٚ یبوٙٙذ داس٘ذٌبٖ ایٗ داسائی ٞب چٝ حشٚت افؼب٘ٝ ای داس٘ذ ٚ حتٕب یب ثب اػتفبدٜ اص اسث ٚ 

 ٞشوؼی ٚ ا٘ذ سػیذٜ حشٚت ثٝ ٞیچ اص وٝ ا٘ذ ثٛدٜ ثؼیبسی افشاد ٚ ٘یؼت ایٙغٛس ٕٞیـٝ حبِیىٝ دس ا٘ذ آٚسدٜ ثذػت

 .اػت ؿٙیذٜ افشاد ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛسد دس داػتبٟ٘بئی

 :ساثشت ویٛػبوی ػٝ ٘ىتٝ ثشای افشادی وٝ ٚالقب ٔی خٛاٞٙذ حشٚتٕٙذ ؿٛ٘ذ ٔغشح ٔی وٙذ

 .فقیز تِ دًیا آهدى ٍ اس ًظز هالی تحصیل کزدُ ًثَدى تِ ایي هعٌا ًیست کِ ًوی تَاًید ثزٍتوٌد ضَید -۱

تقذاد وٕی اص افشاد د٘یب ٞؼتٙذ وٝ حشٚتٕٙذ ثٝ د٘یب ٔی آیٙذ ٚ ثؼیبسی اص حشٚتٕٙذاٖ ثب خاللیت ٚ تالؽ ٚ پـتىبس 

ٔبِی تٛریٝ ٔٙبػجی ثشای ؿشٚؿ ٘ىشدٖ ساٜ خٛدؿبٖ حشٚتٕٙذ ٔی ؿٛ٘ذ. پغ ٘ذاؿتٗ ػشٔبیٝ یب ٘ذاؿتٗ آٔٛصؽ 

٘یؼت. ثب ایٗ حبَ اوخش لشیت ثٝ اتفبق ٔشدْ د٘یب ٘ذاؿتٗ ایٟٙب سا ٔب٘ـ حشٚتٕٙذ ؿذٖ خٛدؿبٖ ٔی ثیٙٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ 

یب ٞیچ لذٔی ثش ٕ٘ی داس٘ذ ٚ یب اٌش ٞٓ ثش ٔی داس٘ذ آ٘مذس ػؼت ٚ ثذٖٚ افتٕبد ثٝ ٘فغ آٖ سا ثش ٔی داس٘ذ وٝ ثب 

 .٘ؼیٓ صٔیٗ ٔی خٛس٘ذ اِٚیٗ

 .اس کارّای کَچک ضزٍع کٌید ٍ تاتی تاتی کٌید -۲

یه ضشة إِخُ چیٙی ٚرٛد داسد وٝ ٔی ٌٛیذ یه ػفش ٞضاس فشػخی ثب یه لذْ ؿشٚؿ ٔی ؿٛد. تمشیجب تٕبْ 

ؿ وشدٜ ؿشوتٟبی ثضسي د٘یب وٝ أشٚصٜ اص غِٟٛبی التلبدی د٘یب ٞؼتٙذ اص یه ٌبساط یب یه دفتش ٔحمش اربسٜ ای ؿشٚ

ا٘ذ. ٔٙتٟب ثب اػتفبدٜ اص خاللیت،تجذیُ تٟذیذٞب ثٝ فشكت ،تالؽ ٚ پـتىبس سؿذ وشدٜ ا٘ذ ٚ ثضسي ؿذٜ ا٘ذ.پغ تحت 

تبحیش ػبختٕبٟ٘ب ٚ ؿشوتٟب ٚ افشاد ثضسي لشاس ٍ٘یشیذ.ٔؼیشی وٝ آٟ٘ب عی وشدٜ ا٘ذ ثبفج سؿذ آٟ٘ب ؿذٜ اػت.پغ 

 . ؿشٚؿ وٙیذ

 .رٍیاّای عظین در سز تپزٍراًید -۳
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خیبِجبفی وٙیذ. ثٝ ٕٞیٗ ساحتی.ٞیچ ٔحذٚدیتی ثشای خٛد لبئُ ٘ـٛیذ. افىبس ٚ سٚیبٞبی ثضسي ثشای خٛد دس ٘ؾش 

ثٍیشیذ. اٌش وٕی ٕٞت ٚ تالؽ ثٝ خشد دٞیذ ثقذ اص چٙذ ػبَ سٚیبٞبیتبٖ سا ٔحمك خٛاٞیذ دیذ.پغ اٌش خیبَ ثبفی 

 .یب سٚیب پشداصی ٔی وٙیذ آٖ سا ثضسي ا٘زبْ دٞیذ

 :ٟ٘بیت یه خجش خٛة ثشای افشادی وٝ ثشای خٛدؿبٖ ثٟب٘ٝ ٘ذاؿتٗ ػشٔبیٝ سا ٔی آٚس٘ذٚ دس 

ّزچِ َّش هالی تاالتزی داضتِ تاضید تدٍى ًیاس تِ ّیچ پَلی هی تَاًید پَل تیطتزی تدست آٍرید. در اقتصاد 

 .جدید دًیا تدٍى سزهایِ پَل درآٍردى ٍاقعا اهکاى پذیز است

 تْثَد اطالعات هالی خَد

ىی اص تفبٚتٟبی ٔیبٖ حشٚتٕٙذاٖ ٚ فمشا دس وؼت ٚ وبس ، ٘حٜٛ دػتشػی ثٝ اعالفبت ٚ پشداصؽ آٟ٘ب اػت. دس د٘یبی ی

وٙٛ٘ی ثب ٌؼتشؽ اثضاسٞبی استجبعی،اعالفبت ثؼیبس صیبدی ثٝ ٞش فشد ٔی سػذ ِٚی ٘حٜٛ ثشخٛسد ثب ایٗ اعالفبت 

دیٍش دػتٝ ثٙذی،ثشسػی ٚ تحّیُ اعالفبت اػت وٝ ثٝ  اػت وٝ تقییٗ وٙٙذٜ ٔٛلقیت فشد اص ِحبػ ٔبِی اػت.ثقجبست

 .یه ػشٔبیٝ ٌزاس یب وبسآفشیٗ دیذ ٔی دٞذ تب ثتٛا٘ذ تلٕیٓ ٌیشی ثٟتش داؿتٝ ثبؿذ ٚ ٘تبیذ ٔتفبٚتی سا ثٍیشد

دس د٘یبی تزبست، ٔٛلقیتٟبئی پیؾ ٔی آیذ وٝ ثبیذ ػشیقب ثشسػی ٚ تلٕیٓ ٌیشی ؿٛد.ٞش چمذس اعالفبت ثٟتش 

 .یُ ؿذٜ ثبؿٙذ فشد ثشای تلٕیٓ ٌیشی آٔبدٜ تش ٚ ٘تبیذ ثٟتشی اص تلٕیٓ خٛد خٛاٞذ ٌشفتثشسػی ٚ تحّ

ٔخال اٌش ؿشایظ ثبصاس اسص یب عال دچبس تالعٓ ٚ ٘ٛػب٘بت ؿذیذ ؿٛد یه ػشٔبیٝ ٌزاس حشفٝ ای دس ایٗ ثبصاسٞب اص دس 

ٔختّف ٔی تٛا٘ذ یه پیؾ ثیٙی ٘ضدیه وٙبس ٞٓ لشاس دادٖ اعالفبت ٔب٘ٙذ یه پبصَ ٚ ٕٞچٙیٗ اػتفبدٜ اص تحّیّٟبی 

 .ثٝ ٚالقیت سا اص سٚ٘ذ ثبصاس ٚ چٍٍٛ٘ی تلٕیٓ ٌیشی دس حبِتٟبی ٔختّف داؿتٝ ثبؿذ

ضٕٗ ایٙىٝ ثؼیبسی اص ػشٔبیٝ ٌزاساٖ حشفٝ ای ثب ایزبد استجبعبت ػیبػی اص سا٘تٟبی اعالفبتی دس وٙبس تحّیّٟبی 

ساٖ حشفٝ ای ثب اػتفبدٜ اص وّیٝ اعالفبت ػیبػی ٚ التلبدی وـٛس ٚ ا٘زبْ ؿذٜ ٘یض ثٟشٜ ٔی ثش٘ذ.دس اكُ ػشٔبیٝ ٌزا

 د٘یب دس كذد٘ذ وٙتشَ خٛد ثش ػشٔبیٝ ٌزاسیٟبیـبٖ سا ٞش چٝ ثیـتش وٙٙذ.
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 :هْوتزیي دارائی 

اعالفبت ثٟتشیٗ داسائی د٘یبی وٙٛ٘ی اػت. داؿتٗ اعالفبت ٚ آٌبٞی ٔٛرت ایزبد ػبیتٟبئی ٔب٘ٙذ فیغ ثٛن،تٛئیتش 

 .أخبَ آٖ ؿذٜ وٝ ثب حذالُ ػشٔبیٝ ٔٛرجبت حشٚتٕٙذی رٛاٟ٘بئی وٝ آٖ سا ایزبد وشدٜ ا٘ذ ؿذٜ اػتٚ 

دس د٘یبی اعالفبت ؿبیذ اسصؽ داسائی ٞبی فیضیىی ٘یض ٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ تفبٚت وشدٜ اػت ٚ ربیٍبٜ آٟ٘ب تٙضَ وشدٜ 

 .اػت. دس ایٗ د٘یب ،اعالفبت اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ وؼی سا حشٚتٕٙذ وٙذ

ی اص ٟٕٔتشیٗ دالیُ ٘بوبٔیٟبی ٔبِی ثؼیبسی اص افشاد ٞش ربٔقٝ اػتفبدٜ اص اعالفبت ضقیف،اؿتجبٜ ٚ ٌٕشاٜ وٙٙذٜ یى

اػت وٝ ثب تقلت ثش سٚی یه ثبصاس ،یه داسائی ٚ یب یه وؼت ٚ وبس ٕٞشاٜ ٔی ؿٛد ٚ ٔٛرت ٘بثٛدی ٔبِی افشاد 

 .ٔی ؿٛد

سٜ التلبدی ٚ اِٚٛیتٟبی ٘یبصٞبی ربٔقٝ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد ثٙبثشایٗ ثشای حشٚتٕٙذ ؿذٖ ثبیذ ٚٚیظٌیٟبی ٞش دٚ

 .ٚ ٘ؼجت ثٝ آٟ٘ب ؿٙبخت وبفی سا ثذػت آٚسد

اعالفبت دس د٘یبی وٙٛ٘ی ثؼیبس صیبد ٚ سایٍبٖ اػت. ِٚی فبكّٝ صیبدی ثیٗ حشٚتٕٙذاٖ ٚ دیٍشاٖ اص عشیك اعالفبت 

 .ایزبد ؿذٜ اػت

صیبدی داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثب ثىبس ا٘ذاصی آٖ ثتٛا٘ذ حشٚتٕٙذ ؿٛد.أشٚص ٜ ثب دس د٘یبی اعالفبت ٘یبص ٘یؼت وؼی ػشٔبیٝ 

اػتفبدٜ اص اعالفبت كحیح ٔی تٛاٖ دس حذالُ صٔبٖ حشٚتٕٙذ ؿذ.وبسی وٝ ػبیت ٔیّیبسدس رٛاٖ دس حبَ ا٘زبْ ٚ 

 .ٌؼتشؽ آٖ رٟت آٔٛصؽ افشاد ثشای حشٚتٕٙذ ؿذٖ اػت

 طثقِ تٌدی اطالعات

اعالفبتی وٝ ِحؾٝ ای ثٝ ٞش فشد ٔی سػذ عجمٝ ثٙذی اعالفبت ثؼیبس ٟٔٓ ٚ حیبتی اػت  ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ ثؼیبس صیبد

 .تب ثتٛاٖ ثٟشٜ ٚسی كحیحی اص اعالفبت رٕـ آٚسی ؿذٜ داؿت

ثذٖٚ عجمٝ ثٙذی اعالفبت فٕال اعالفبت ٚاكّٝ ٞیچ تفبٚتی ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ. ثٙبثشایٗ ثشای اػتفبدٜ ٔفیذ اص اعالفبت 

 .اِٚٛیتٟب آٟ٘ب سا عجمٝ ثٙذی وشد. ایٗ اِٚٛیتٟب ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ؿشح پبسأتشٞبی صیش ثبؿٙذثبیذ ثش اػبع 
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 طثقِ تٌدی اطالعات تز اساس سهاى -۱

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٞش اعالفبتی دس یه ثشٞٝ صٔب٘ی خبف ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد ایٗ ٘ٛؿ عجمٝ ثٙذی ثؼیبس 

شوت رٟبٖ ، اسصؿی وٝ أشٚص دس ٔٛسد یه وبس،یه داسائی ٚ یب یه ٔضیت ٟٔٓ اػت چشا وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ػشفت ح

 . ٚرٛد داسد فشدا ٕٔىٗ اػت ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ

 طثقِ تٌدی اطالعات تز اساس اعتثار -۲

ٔقتجش ثٛدٖ ٔٙبثـ اعالفبت رٟت اػتٙبد ثٝ اعالفبت ثؼیبس ٟٔٓ اػت. چشا وٝ اٌش ثٝ اعالفبت ٔٙجقی وٝ ٔقتجش ٚ ٔٛحك 

 .تىب ؿٛد ٕٔىٗ اػت ٔٙزش ثٝ صیبٖ ػٍٙیٗ ٚ غیش لبثُ رجشا٘ی ؿٛد٘جبؿذ ا

 طیقِ تٌدی اطالعات تز اساس سطح دستزسی -۳

ایزبد عجمٝ ثٙذی اعالفبت ثش اػبع ػغح دػتشػی ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت حفؼ اػشاس تزبسی ٚ یب فبؽ ؿذٖ آٟ٘ب 

 .زش ثٝ سؿذ یب ؿىؼت دس یه تزبست ؿٛدؿٛد.ِزا تٛرٝ ثٝ ایٗ پبسأتش ثٝ ٍٞٙبْ عجمٝ ثٙذی اعالفبت ٔی تٛا٘ذ ٔٙ

 طثقِ تٌدی اطالعات تز اساس ًَع ارتثاط اطالعات -۴

تغجیك اعالفبت ثب یىذیٍش ٚ ثشسػی ٚ تحّیُ اعالفبت ثبفج ؿٙبخت سٚ٘ذ حشوتی دس اعالفبت ٔی ؿٛد ٚ ثش 

 .اػبع آٖ ٔی تٛاٖ پیـٍٛئی ٚ یب پیؾ ثیٙی الصْ اص سٚ٘ذ حشوتی دس آیٙذٜ سا داؿت

 کیک اطالعات صحیح ٍ ٍاقعی اس اطالعات گَل سًٌدُ ٍ غیز ٍاقعیتف -۵

ثؼیبس اتفبق ٔی افتذ وٝ سلجب ثب ا٘زبْ یه حشوت ٌَٛ ص٘ٙذٜ ٚ یب سٚاد یه ؿبیقٝ ػقی دس ثش ٞٓ صدٖ تٕشوض ٚ 

یٍٙٛ٘ٝ اػتفبدٜ اص تقُّ سلیت ٚ یب ایزبد یه تغییش ٔتٙبػت ثب خٛاػتٝ ٞب ٚ ٔٙبفـ ٔی ثبؿٙذ.ِزا ثبیذ ٔشالت فشیت ا

 .اعالفبت ثٛد

 طثقِ تٌدی اطالعات تِ هٌظَر ثزٍتوٌد تز ضدى

ع پبسأتشٞبی ٔختّف ثحج ؿذ.دس ایٗ لؼٕت بدس ٔٛسد إٞیت عجمٝ ثٙذی اعالفبت ٚ ا٘زبْ عجمٝ ثٙذی ثش اػ

پشداختٝ  .آٔٛختٗ دسػٟبئی اػت وٝ ثشای افضایؾ ٞٛؽ ٔبِی ٚ ٔٛفمیت دس ٞش وؼت ٚ وبسی ٔی تٛا٘ذ ٔٛحش ثبؿذ

 ٔی ؿٛد.
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 دسع اَٚ:تفىیه ثیٗ ٘ؾشات ٚ حمبیك -۱

یىی اص دالیّی وٝ ثشخی اص افشاد فىش ٔی وٙٙذ ػشٔبیٝ ٌزاسی خغش٘بن اػت ایٗ اػت وٝ آٟ٘ب تفبٚت ثیٗ ٘ؾشاتی وٝ 

تٛػظ افشاد ٔختّف دادٜ ٔی ؿٛد ٚ ثشای آیٙذٜ اػت سا ثب حمبیك ٕ٘ی دا٘ٙذ. ٔخال ایٙىٝ ٌفتٝ ٔی ؿٛد دس آیٙذٜ 

٘ضدیه لیٕت دالس ثبال ٔی سٚد یب پبئیٗ ٔی آیذ ٚ یب عالی رٟب٘ی افضایؾ ٔی یبثذ ٚ یب ثش فىغ. دس كٛستیىٝ ثب 

ا٘زبْ تحّیّٟبی كحیح ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٘ؾش ٌشفتٗ پبسأتشٞبی تبحیش ٌزاس ثش سٚی لیٕت یه داسائی ٚ ؿٙبخت دٚسٜ 

ٕیت دادٖ ثٝ ؿبیقبت ٚرٛد ٘ذاسد.ِٚی ٔی تٛاٖ اص دَ ٞبی صٔب٘ی ٘ٛػبٖ یه ثبصاس ،٘یبصی ثٝ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٚ یب اٞ

٘ؾشات ٘یض ثب تٛرٝ ثٝ حمبیك رسات اعالفبتی اسصؿٕٙذی سا اػتخشاد وشد ٔـشٚط ثش ایٙىٝ ثٝ ٘ؾشات ٔقتجش تٛرٝ 

 .ؿٛد

 درس دٍم:هحاسثات اضتثاُ -۲

٘ٝ ثش ٔجٙبی یه تحّیُ ٚ ا٘زبْ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس یه ثبصاس ٚ یب یه وؼت ٚ وبس كشفب ثش اػبع ٘ؾشات دیٍشاٖ ٚ 

 .ثشسػی حمبیك ٔٙزش ثٝ ٔحبػجبت اؿتجبٜ ٚ ضشس دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ؿٛد

دس لؼٕت لجّی یىی اص پبسأتشٞبی ٟٔٓ عجمٝ ثٙذی اعالفبت، ٔقتجش ثٛدٖ ٔٙجـ اعالفبت اػت.اتىب ثٝ اعالفبت غیش 

 .ٔقتجش ٔٙزش ثٝ ٔحبػجبت غّظ ٚ ضشس دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ؿٛد

 : سزهایِ گذاری تا ریسک تاالدرس سَم -۳

ٔتبػفب٘ٝ اوخش ػشٔبیٝ ٌزاساٖ دس وـٛس ٔب كشفب ثش ٔجٙبی ٘ؾشات ٚ پیؾ ثیٙی ٞبی دیٍشاٖ دس آیٙذٜ ٚ ثب سیؼه ثبال 

 .ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙٙذ

ؾشات ػشٔبیٝ ٌزاسی ثش ٔجٙبی ػٛد ٔی تٛا٘ذ اص ایٗ دػت ػشٔبیٝ ٌزاسیٟب ثبؿذ. فٕذٜ ایٗ ػشٔبیٝ ٌزاسیٟب ثش ٔجٙبی ٘

 .ٚ پیؾ ثیٙی ٞبی افشاد دس ٔٛسد آیٙذٜ ٚ اتفبلبت ػیبػی ٚ ارتٕبفی ٚ تحّیّٟبی اغّت ٘بدسػت كٛست ٔی ٌیشد

ِٚی دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ثش ٔجٙبی رشیبٖ ٌشدؽ پَٛ ػشٔبیٝ ٌزاس ٔقٕٛال ثش اػبع حمبیك تلٕیٓ ٔی ٌیشد. یه 

ـ ٔقتجش تلٕیٓ ٌیشی ٔی وٙذ ٚ ٞذف اٚ، ٞٓ ػشٔبیٝ ٌزاس ثبٞٛؽ ٞٓ ثش اػبع حمبیك ٚ ٞٓ ثش اػبع ٘ؾشات ٔٙبث

 .دػتیبثی ثٝ ٌشدؽ پِٛی ٔٙبػت ٚ ٞٓ ػٛد ػشٔبیٝ اػت

تٛرٝ وٙیٓ وٝ یه حمیمت چیضی اػت وٝ احجبت ؿذٜ ثبؿذ ِٚی یه ٘ؾش ٕٔىٗ اػت ثش اػبع حمیمتی اػتٛاس ثبؿذ 

 .یب ٘جبؿذ
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خٛد ثپشػیذ آیب ػشٔبیٝ ٌزاسی خٛد سا فمظ ثش ثٙبثشایٗ لجُ اص تلٕیٓ ٟ٘بئی دس ٔٛسد ا٘زبْ یه ػشٔبیٝ ٌزاسی اص 

 .ٔجٙبی ٘ؾش دیٍشاٖ ا٘زبْ ٔی دٞیذ ٚ یب ٚالقیبت سا ٘یض دس ٘ؾش ٌشفتٝ ایذ

 داضتي کٌتزل تز سزهایِ گذاری :درس چْارم-۴

ٔٛسد ثحج لشاس ٌشفت ٚ فٙٛاٖ ؿذ ٌشفتٗ ٚاْ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ثٝ دس لؼٕت دْٚ وٙتشَ ثش ػشٔبیٝ ٌزاسی 

 .ٙتشَ الصْ ثش سٚی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ تٛكیٝ ٔی ؿٛدؿشعی وٝ و

ثقٙٛاٖ ٔخبَ ثشای خشیذٖ یه آپبستٕبٖ وٝ ٞٓ ٔی تٛاٖ ثب وشایٝ دادٖ آٖ ٌشدؽ ٔبِی ایزبد وشد ٚ ٞٓ ٔی تٛاٖ دس 

ػشٔبیٝ دٚسٜ ٞبئی وٝ خشیذ ٚ فشٚؽ آپبستٕبٖ سٚ٘ك پیذا ٔی وٙذ اسصؽ افضٚدٜ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی تِٛیذ وشد یه 

 .ٌزاسی خٛة ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ٚ ٌشفتٗ ٚاْ ثشای آٖ ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ اػت

یب ایزبد یه وؼت ٚ وبس وٝ ثشسػی ٞبی الصْ دس ٔٛسد آٖ ا٘زبْ ؿذٜ ثبؿذ ٚ دس عشح وؼت ٚ وبس ٚ تحمیمبت ثبصاس 

٘زبْ آٖ ٌشفتٝ آٖ پیؾ ثیٙی دسػت ٚ ٚالـ ثیٙب٘ٝ ای كٛست ٌشفتٝ ثبؿذ ٚ كشفب ثش اػبع ٘ؾش دیٍشاٖ تلٕیٓ ثٝ ا

 .٘ـذٜ ثبؿذ ٔی تٛا٘ذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبئی اص ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبئی ثبؿذ وٝ وٙتشَ الصْ ثش سٚی آٟ٘ب ٚرٛد داسد

آ٘چٝ وٝ ٟٔٓ اػت ایٗ اػت وٝ دستلٕیٓ ٌیشی ثشای ٞش ٘ٛؿ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثبیذ ٘ؼجت ثٝ ٚالقیبت آٖ ػشٔبیٝ 

٘ٝ ٞش ٘ؾشی( تٛرٝ ٚیظٜ داؿت ٚكشفب ثٝ أیذ تجذیُ  ٌزاسی ٚ تحّیُ ٚ ثشسػی آٖ ٚ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٘ؾشات ٔقتجش)ٚ

 .ؿذٖ ٘ؾشات ثٝ حمبیك، ٘جبیذ ػشٔبیٝ ٌزاسی وشد

 درس پٌجن: داًستي قَاًیي -۵

لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ضٕٗ ایٙىٝ ثشای ٘ؾٓ دٞی ثٝ وّیٝ فقبِیتٟبی ارتٕبفی ،التلبدی ، فشٍٞٙی ٚ ػیبػی ثؼیبس ٟٔٓ ٚ 

اعالفبتی ٞؼتٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثشای تلٕیٓ ٌیشی ثٟتش ٚ كحیح تش دس حٛصٜ ٞبی حیبتی ٞؼتٙذ، اص رّٕٝ ٟٕٔتشیٗ 

ٔختّف ص٘ذٌی ارتٕبفی ٘مؾ ٟٕٔی سا داؿتٝ ثبؿٙذ. ثؼیبسی اص ٔـىالتی وٝ ثشای افشاد دس ػشٔبیٝ ٌزاسی یب وؼت 

 .ٚ وبسؿبٖ اتفبق ٔی افتذ ٘بؿی اص ٘ذا٘ؼتٗ لٛا٘یٗ اػت وٝ ٔٙزش ثٝ تخغی اص ٔمشسات ٔی ؿٛد

ا٘ؼتٗ لٛا٘یٗ یه ثبصاس، لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ، لٛا٘یٗ ٌٕشوی،لٛا٘یٗ ثیٕٝ ٚ لٛا٘یٗ حمٛلی ٔٛرت آٌبٞی اص فٛالت ٚ د

پیبٔذٞبی حمٛلی ٚ لب٘ٛ٘ی یه تلٕیٓ ٔی ؿٛد ٚ ٔی تٛا٘ذ وٕه ثؼیبس صیبدی ثٝ اتخبر یه اػتشاتظی ٔٙبػت ٚ 

 .تلٕیٓ ٌیشی كحیح ثىٙذ

فمیش وٙٙذ.ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اػت وٝ اعالؿ داؿتٗ دس ٔٛسد لٛا٘یٗ ٞش ثخؾ ایٙمذس  لٛا٘یٗ ٔی تٛا٘ٙذ افشاد سا حشٚتٕٙذ یب
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 :ٟٔٓ اػت. ساثشت ویٛػبوی دس ٔٛسد إٞیت اعالؿ اص لٛا٘یٗ ٔی ٌٛیذ

دٚ ٔؼئّٝ سا ثخبعش داؿتٝ ثبؿیذ.لٛا٘یٗ ٔٙجقی اسصؿٕٙذ اص اعالفبت سا دسثبسٜ ایٙىٝ ثبصی پَٛ چٍٛ٘ٝ ا٘زبْ ٔی ؿٛد 

 .ثذٖٚ لٛا٘یٗ اسصؽ داسائی ٞب وبٞؾ ٔی یبثذفشاٞٓ ٔی وٙٙذ ٚ 

 درس ضطن: ضٌاخت گزایطات تاسار -۶

ٌشایؾ ثٝ یه ثبصاس ػشٔبیٝ ٌزاسی صٔب٘ی ایزبد ٔی ؿٛد وٝ اعالفبتی سا اص یه ػشی حمیمت ثذػت آٚسدٜ ٚ ثش 

 .اػبع آٖ یه ٘ؾش ؿىُ ثٍیشد

بتی سا ثبیذ ثلٛست ٔحّی ثذػت آٚسد ٚ ٞش ؿٙبخت ایٙىٝ چٝ اعالفبتی اص ثبصاسٞبی رٟب٘ی ٟٔٓ اػت ٚ چٝ اعالف

وذاْ اص ایٗ اعالفبت ؿٕب سا ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس وذاْ ثبصاسٞب ٞذایت ٔی وٙذ ثؼیبس ٟٔٓ اػت ٚ ٔی تٛا٘ذ ػٕت ٚ 

 .ػٛی ٌشایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی سا ٔـخق وٙذ

ثٝ ؿٙبخت ایٗ ثبصاسٞب ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ثبصاسٞبئی ٔب٘ٙذ عال یب اسص وٝ تبثـ پبسأتشٞبی رٟب٘ی ٞؼتٙذ ٘یبص 

پبسأتشٞبی حبوٓ ثش ایٗ ثبصاسٞب داسد .ضٕٗ ایٙىٝ ثٝ ٘شخ ثشاثشی پَٛ یه وـٛس دس ثشاثش دالس آٔشیىب)ثذِیُ ایٙىٝ 

ٔجٙبی ٔجبدالت عالی رٟب٘ی دالس آٔشیىب اػت( داسد. ثٙبثشایٗ دس ایٗ ثبصاسٞب ؿٙبخت ٚ وؼت اعالفبت پبسأتشٞبی 

ٟب٘ی دس وٙبس داؿتٗ اعالفبت ٔحّی ٘شخ ثشاثشی پَٛ ّٔی یه وـٛس ثؼیبس ٟٔٓ اػت تب تبحیش ٌزاس دس ثبصاسٞبی ر

 .ثتٛاٖ دس ایٍٙٛ٘ٝ ثبصاسٞب ػٛد ثذػت آٚسد

دس وٙبس ایٗ ثبصاسٞب ،ثبصاسٞبئی ٔب٘ٙذ ثبصاس ػشٔبیٝ ٌزاسی دس أالن ٚ ٔؼتغالت ٚرٛد داسد وٝ ٘یبص ثٝ اعالفبت 

ثتٛاٖ ثب ػشٔبیٝ ٌزاسی دس آٟ٘ب حشٚت ثذػت آٚسد. دس اكُ ایٗ ٔب ٞؼتیٓ  ٔحّی ٚ ؿٙبخت ایٍٙٛ٘ٝ ثبصاسٞب داسد تب

وٝ ثب ا٘تخبة ٔؼیش دسػت ٚ ثش ٔجٙبی تٛا٘بئیٟب ٚ ٞٛؽ ٔبِی ٔؼیشی سا ثشای ثش٘ذٜ ؿذٖ ٚ یب ثبص٘ذٜ ؿذٖ ا٘تخبة ٔی 

 .وٙیٓ

الفبت ،خبْ ٚ فبلذ ٔقٙب ٚ أب ٘ىتٝ ٟٔٓ ٚ اػبػی ایٗ اػت وٝ اعالفبت ثؼیبس صیبد ٚ سایٍبٖ ٞؼتٙذ ِٚی ایٗ اع

 .ٞؼتٙذ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٞٛؽ ٔبِی اػت وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا ٔقٙب داس ٚ لبثُ اػتٙبد ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی وشد

 

 ضٌاخت حزکت هزدم،سزًَضت ساس است
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اوخشیت ٞش ربٔقٝ، ٔؼیش حشوتی ٔـخلی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی داس٘ذ.ٚلتی یه ثبصاس دچبس حجبة ٔی ؿٛد ٚ لیٕتٟب 

افضایؾ ٔی یبثذ ٕٞٝ دس لبِت خشیذاس دس آٖ ثبصاس ؽبٞش ٔی ؿٛ٘ذ. دس ایٗ رٕقیت فذٜ ای ثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ اسصؽ 

پَٛ خٛد ثلٛست ثّٙذ ٔذت دس آٖ ثبصاس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙٙذٚفذٜ ای دیٍش ثٝ ٔٙؾٛس اػتفبدٜ اص ٘ٛػب٘بت ثبصاس 

ٕٞبٖ افشاد ثٝ ٍٞٙبْ تشویذٖ حجبة ٚ افت لیٕت  ثلٛست وٛتبٜ ٔذت ػٛد وؼت ٔی وٙٙذ. ٚ ٘ىتٝ ربِت ایٗ اػت وٝ

 . ٚ سوٛد دس آٖ ثبصاس دس ٘مؾ فشٚؿٙذٜ ؽبٞش ٔی ؿٛ٘ذ

ایٗ حشوت دس ثبصاسٞبی ٔختّف ػشٔبیٝ ٌزاسی ثلٛست دٚسٜ ای ٔشتجب دس حبَ تىشاس اػت. ٚؿٙبخت ایٗ ٘ٛؿ 

ه ػشٔبیٝ ٌزاس ثبٞٛؽ خشیذ ٚ حشوت رٕقیت ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٌشایؾ الصْ دس ػشٔبیٝ ٌزاسی اػت .ثٝ ایٗ ٔقٙی وٝ ی

ػشٔبیٝ ٌزاسی خٛد سا دس صٔبٖ سوٛد ٚ افت لیٕت ا٘زبْ ٔی دٞذ ٚ اص ٘ٛػب٘بت ٚ حجبة ثقذی ثبصاس ٟ٘بیت اػتفبدٜ 

 .سا ٔی وٙذ

ثقجبست دیٍش ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ٚ افشادی وٝ داسای ٞٛؽ ٔبِی ثبالئی ٞؼتٙذ دٚساٖ فشاص ٚ فشٚد ٞش ثبصاس سا ثخٛثی ٔی 

ٞش پشیٛد )دٚساٖ سٚ٘ك ٚ سوٛد ثلٛست پشیٛدیه دس حبَ تىشاس اػت( ثش حشٚت خٛد ثیـتش ٔی  ؿٙبػٙذ ٚ دس

 .افضایٙذ
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١ِ٘ی ٗطزٕ زٛیب چ٠ كویط ٝ چ٠ ثطٝتٜ٘س ٗكٌْ ٗبٓی زاضٛس. ثؿیبضی كٌط ٗی ًٜٜس اُط 

پّٞ ظیبزی زاقت٠ ثبقٜس ٗكٌالت ٗبٓی آ٢ٛب ت٘بٕ ٗی قٞز زض حبٓی٠ٌ ایٜغٞض ٛیؿت ٝ 

پّٞ ثیكتط ٗؿبئْ ٗبٓی ثیكتطی ضا ث٠ زٛجبّ زاضز.پّٞ ،تحهیالت ،زاقتٚ یي قـْ 

... ٗكٌالت ٗبٓی ضا ثطعطف ٛ٘ی ًٜس.ث٠ٌٔ ایٚ  ))١ٞـ ٗبٓی((اؾت ٠ً ٗكٌالت ٝ

ٗبٓی ضا ثطعطف ٗی ًٜس. ُطٟٝ ٗیٔیبضزض خٞاٙ زض ضاؾتبی ضؾبٓت ذٞیف ٠ً آٗٞظـ 

ثطٝت آكطیٜی ثطای ًٔی٠ ١٘ٞعٜبٙ ٗی ثبقس ٗد٘ٞػ٠ ))اكعایف ١ٞـ ٗبٓی ث٠ ضٝـ 

ًطزٟ اؾت ٠ً ٗی تٞاٛیس آٙ ضا اظ  ًتبة آٌتطٝٛیٌی آٗبزٟ پٜحضاثطت ًیٞؾبًی((ضا زض 

 ؾبیت ُطٟٝ ٝ یب زیِط ؾبیت٢بی ٗؼتجط زاٛٔٞز ًتبة ،زاٛٔٞز ًٜیس. ایٚ ٗد٘ٞػ٠ ثطزاقتی

 اكعایف ضا ذٞز ٗبٓی ١ٞـ)) ٛبٕ ث٠ ًیٞؾبًی ضاثطت ٗؼطٝف ًتبة اظ قسٟ ثٞٗی

 چٜبٛچ٠ ایٚ ًتبة ١ب ضا ٗٞثط یبكتیس آ٢ٛب ضا ثطای زٝؾتبٙ ُطاٗی!  .ٗی ثبقس((ز١یس

 زیِط زٝؾتبٙ ٛیع ث٠ اقتطاى ثِصاضیس تب كط١َٜ ثطٝت آكطیٜی زض ًكٞض ُؿتطـ

  یبثس.
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ثبظاض١بی ٗرتٔق ضا ثكٜبؾس ٝ تكریم ز١س چ٠ ظٗبٛی زٝضاٙ ضًٞز اؾت ٝ چ٠ حطًتی ١ط قرهی ثتٞاٛس ضٝٛس 

  .ظٗبٛی ضٝٛن آٙ ثبظاض ٛعزیي اؾت ٗی تٞاٛس ؾٞز ١بی ثؿیبض ذٞثی اظ ١ط ثبظاض ثِیطز

ؿیط اظ قٜبذت ضٝٛس حطًتی ثب اؾتلبزٟ اظ آٗبض ٝ اعالػبت چٜسیٚ ؾبّ ُصقت٠، ث٠ ١ب، زض قٜبذت ضٝٛس هی٘تی ثبظاض

ثس١س.  ث٠ یي ؾطٗبی٠ ُصاض تدطث٠ ًطزٙ اتلبهبت ضخ زازٟ قسٟ زض ثبظاض ٗی تٞاٛس قٜبذت ثؿیبض ذٞثی زض ایٚ ٗؿیط

 .ٗی ُٞیٜس ٗب ذبى ثبظاض ضا ذٞضزٟ ایٖ ٠٘١ ٗب ُب١ی قٜیسٟ ایٖ ٠ً اٛؿب٢ٛبی ذجطٟ زض یي ثبظاض ذبل،

ثبظاض١ب ١یچ ٝهت زائ٘بزض حبّ ضٝٛن یب زائ٘ب زض حبّ ضًٞز  ٢ٛب ایٚ اؾت ٠ً كطاظ ٝ كطٝز ثبظاض ضا زیسٟ اٛس.ٜٗظٞض آ

ٛیؿتٜس ث٠ٌٔ ١ط ثبظاض ثطای ذٞز ؾیٌْ حطًتی ٗكرهی زاضز ٠ً كوظ ثب یبزُیطی ٝ تدطث٠ ًطزٙ ٗی تٞاٙ ث٠ ٛحٟٞ 

 .حطًت هی٘ت٢ب ٝ زٝضاٙ ضٝٛن ٝ ضًٞز ثبظاض١ب پی ثطز

٠ً ضٝٛس حطًتی ٝ ٗست ظٗبٙ ثیٚ زٝضاٙ ضٝٛن ٝ ضًٞز زض ١ط ثبظاض ثب ثبظاض زیِط  ٖا ٗس ٛظط زاقت٠ ثبقیایٚ ٌٛت٠ ض

عال ثب كبن٠ٔ ظٗبٛی كطاظ ٝ كطٝز ثبظاض ثبظاضكبن٠ٔ ظٗبٛی ثیٚ زٝضاٙ ضٝٛن ٝ ضًٞز ٗتلبٝت اؾت. ث٠ ایٚ ٗؼٜی ٠ً 

  ٗتلبٝت اؾت. ٝ ٗؿٌٚ اٗالى

ؾٞز ثطزٙ اظ ٛٞؾبٙ زض ایٚ  . ؾبٙ ٝ زض ٛتید٠ پطضیؿي ١ؿتٜسثبظاض١بئی ٗبٜٛس عال ٝ اضظ ثبظاض١بئی ثؿیبض پطٛٞ

ایٚ اؾت ٠ً ثبظاض١ب ٛیبظٜٗس یبزُیطی تحٔی٢ٔبی ٗرتٔق ٝ ١٘چٜیٚ قٜبذت ضٝٛس ثبظاض اؾت ٝٓی آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت 

.آجت٠ ایٚ ٌٛت٠ ث٠ ظٗبٙ ٝ ؾطٗبی٠ ُصاضی ثب اؾتطاتػی ثٜٔس ٗست ٗی تٞاٛس ثبظز١ی ذٞثی زض ثبظاض عال زاقت٠ ثبقس

 .ٛیع ثؿتِی زاضز هی٘ت ذطیس

ٌٛت٠ ای ٠ً ضاثطت ًیٞؾبًی ث٠ آٙ اقبضٟ ٝ تبًیس ٗی ًٜس ایٚ اؾت ٠ً: ١ط چ٠ یي ؾطٗبی٠ ُصاضی زقٞاضتط ثبقس ٛیبظ 

ث٠ اعالػبت ثیكتطی زض ُطایف ػ٘ٞٗی ٗطزٕ ٝخٞز زاضز. اٝ ٗی ُٞیس یي ؾطٗبی٠ زاض ظیطى ٗی زاٛس چ٠ِٛٞ 

  .ٝ ث٠ هی٘ت ثبال ثلطٝقس ُطایكبت ضا زٛجبّ ًٜس تب ث٠ هی٘ت پبئیٚ ثرطز
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ایٚ ٌٛت٠ ،ٌٛت٠ ثؿیبض ٢ٗ٘ی اؾت ٠ً هجال ١ٖ ث٠ آٙ اقبضٟ قسٟ اؾت. زض ًكٞض ٗب ٗؼ٘ٞال ایٚ انْ ثطػٌؽ اتلبم ٗی 

اًثط ٗطزٕ چٞٙ ثب ٗغبٓؼ٠ ٝ ثطٛب٠ٗ ضیعی ؾطٗبی٠ ُصاضی ٛ٘ی ًٜٜس ٝهتی هی٘ت ١ب نؼٞزی اؾت زض نل٢بی اكتس ٝ 

 .ی اؾت زض نل٢بی كطٝـ هطاض زاضٛسذطیس ١ؿتٜس ٝ ٝهتی هی٘ت٢ب ٛعٝٓ

 تشسسی چگًَگی سفتاس ثشٍتوٌذاى ٍ فقشا دس صهیٌِ سشهایِ گزاسی

ایٚ زٛجب٠ٓ ضٝی . اًثط هطیت ث٠ اتلبم ٗطزٕ خ٢ت ؾطٗبی٠ ُصاضی زٛجب٠ٓ ضٝ ١٘سیِط ٗی ثبقٜسػٜٞاٙ قس  ٘بٛغٞضی١٠ٌ

آُب١ی پبیساض زض ایٚ كطز ٛ٘ی ُطزز چطا ٠ً ؾٞاض ثط  ث٠ ؾٞز ١ٖ ذتٖ ثكٞز ٗٞختثهٞضت ٗوغؼی ا٠ٛ اُط ًٞضًٞض

ته٘یٖ، اتلبم ٝ یب حتی ٗٞج ثبظاض تٞاٛؿت٠ اؾت اظ خ٢ف هی٘ت اؾتلبزٟ ًٜس ٝ ١٘بٛغٞضی٠ٌ قب١س ثٞزٟ ایٖ ثب یي 

كطزی ٠ً ثٜب ؼجبضت ث ضطض١بی ١ِٜلت ٛیع ُطزز.یي ٗهبحج٠ خ٢ت ثبظاض زچبض زُطُٞٛی قسٟ ٝ ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث٠ 

ذٞز ضا اؿٔت ، اؾت  ٝ ؾٞز ثسؾت آٝضزٟثسٝٙ آُب١ی ٝ زاٛف الظٕ ٝاضز یي ثبظاض قسٟ ، ث٠ تجؼیت اظ ضكتبض زیِطاٙ 

ٚ ٌٛت٠ ٝ ١٘یكت ضیي ؾطٗبی٠ ُصاض حطك٠ ای هٔ٘ساز ًطزٟ ٝ ثسٛجبّ ًؿت آُب١ی الظٕ ثطای ؾطٗبی٠ ُصاضی ٛرٞا١س 

 .ٗٞخت ظیب٢ٛبی ١ِٜلتی زض آیٜسٟ ؾطٗبی٠ ُصاضی آٙ كطز ُطزز ی تٞاٛسٗ

اكطازی ٠ً زض ؾطٗبی٠ ُصاضی ٝ ثغٞض ًٔی زض ته٘یٖ ُیطی٢بی ٗبٓی زٛجب٠ٓ ضٝ زیِطاٙ ١ؿتٜس ،اكطازی كبهس آُب١ی ٝ 

اضی ٝ ته٘یٖ ُیطی زاٛف ًبكی ثطای ثطضؾی ٝ تحٔیْ پبضاٗتط١بی ٗبٓی ثطای ُصقت٠ ، حبّ ٝ آیٜسٟ آٙ ؾطٗبی٠ ُص

 .نحیح ١ؿتٜس

ػی زض ثبظاض ١بی ٗرتٔق ثهٞضت زٝضٟ ای ٛیع ٛٞع ته٘یٖ ُیطی٢بی ٗبٓی ١٘یٚ اكطاز اؾت ٠ً ث٠ ٛٞ حجبةزٓیْ ایدبز 

ث٠ ایٚ ٗؼٜی ٠ً ٛوسیِٜی ثؿیبض ظیبزی ٠ً زض زؾت  .ثب ؾیبؾت٢بی اهتهبزی زٝٓت ٝ یب ثحطا٢ٛبی ٗوغؼی ١٘طاٟ ٗیكٞز

ػب٠ٗ ٗطزٕ ٝخٞز زاضز ، ثسٓیْ ػسٕ ١سایت نحیح آٙ ث٠ ؾ٘ت تٞٓیس ٝ یب ؾطٗبی٠ ُصاضی٢بی ٗٞٓس، ث٠ ؾ٘ت ثبظاض١بی 

 .ٗی قٞز حجبةایدبز  ثبػث ٝ ًٜس ٗی تحطً …پطٛٞؾبٙ عال ٝ اضظ ٝ یب اٗالى ٝ ٗؿتـالت ٝ یب

http://www.miliyarder.com/1391/03/06/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
http://www.miliyarder.com/1391/03/06/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
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اٗتط ٗحطى ٝ ٝهتی ثبظاضی ث٠ ایٚ ؾ٘ت ٗی ضٝز خسا اظ پبضاٗتط١بی تبثیط ُصاض ١ط ثبظاض ، اكعایف توبضب ٛیع یي پبض

 .ٝیطاِٛط ٗی قٞزٝ تبثیط آٙ ، ٛباٜٗی ضٝاٛی زض ظٛسُی ٠٘١ اكطاز اخت٘بع ذٞا١س ثٞز

ٌٛت٠ حبئع ا١٘یت ایٚ اؾت ٠ً ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ حطك٠ ای زض ایٚ ثبظاض١ب، ثسٓیْ آُب١یكبٙ اظ ضٝٛس ثبظاض١ب ، ١ٞـ 

ی ؾطٗبی٠ ُصاضی ثب ػب٠ٗ ٗطزٕ ٗتلبٝت اؾت ٗبٓی ، ٗغبٓؼبت ٝ تحٔیْ ٝ تدطث٠ ای ٠ً زاضٛس، ٛٞع ته٘یٖ ُیطیكبٙ ثطا

 .ٝ آ٢ٛب ١ؿتٜس ٠ً حتی ثب ؾطٗبی٠ ٛبچیع ثطٛسٟ ٝاهؼی ثبظاض ١ؿتٜس ٝ ذٞا١ٜس ثٞز

آًْا ٍقتی ػ٘ٞٗب . ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ حطك٠ ای یب ١٘بٙ ثطٛسُبٙ ثبظاض زهیوب زض ٛوغ٠ ٗوبثْ ػب٠ٗ ٗطزٕ حطًت ٗی ًٜٜس

خشًذ ٍٍقتی سشهایِ گزاساى غیشحشفِ ای دس حال خشیذ  سشهایِ گزاساى غیشحشفِ ای دس حال فشٍش ّستٌذ هی

 .ّستٌذ آًْا دس ًقطِ اٍج تاصاس هی فشٍضٌذ

٠ً ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ حطك٠ ای ثسٓیْ زاٛف ٝ ٗغبٓؼبت ثبال ٝ احبع٠ قبٙ ث٠ ثبظاض١بی زاذٔی ٝ ایٚ ٌٛت٠ ثبػث ٗی قٞز 

 .زض ١ط ثبظاض ثسؾت آٝضٛسثیٚ آ٘ٔٔی ٝ تحٔی٢ٔبی ٗساٝٗی ٠ً اٛدبٕ ٗی ز١ٜس ؾٞز ١بی ًالٛی ضا 

ًطاًِ ّای تاصاس سا تخَتی هی ضٌاسٌذ.سًٍذ تاصاسّای پشًَساى ٍ پاساهتشّای هَثش تش ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ حطك٠ ای ، 

ضاثطت ًیٞؾبًی زض  آى سا تخَتی هی ضٌاسٌذ ٍ تا آگاّی ٍ تا کوتشیي سیسک هوکي سشهایِ گزاسی هی کٌٌذ.

 .ٗی ُٞیس هالیپشًذگاى ضکاسی اهَس ًتبة ذٞز ث٠ آ٢ٛب 

آًچِ تاعث ثشٍتوٌذ ضذى هیطَد ٌٛت٠ ثؿیبض ثؿیبض ٢ٗ٘ی ٠ً ١٘ٞعٜبٙ ٗب ثبیس ث٠ آٙ تٞخ٠ زاقت٠ ثبقٜس ایٚ اؾت ٠ً 

 داسائی ًیست تلکِ هیضاى داًص ٍ سًٍذ تذست آٍسدى داسائی است کِ هی تَاًذ هَجة ثشٍتوٌذ ضذى یا فقیش ضذى

ی٠ٜ ًطز. ایٚ ١عی٠ٜ ١ب ،١ٖ ١عی٠ٜ ١بی ٗبٓی ٝ ١ٖ ١عی٠ٜ ١بی ظٗبٛی ثكٞز. زاٛكی ٠ً ثبیس ثطای ثسؾت آٝضزٙ آٙ ١ع

 .ثٞزذٞا١س
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اضی زض اٗالى یب ؾطٗبی٠ ُصاضی زض عال ١ط ًسإ اعالػبت ٝ ١ٞـ ٗبٓی ٜٗحهط ث٠ ذٞز ضا ٗی ذٞا١ٜس. ؾطٗبی٠ ُص

تستگی تِ ثبیس ُلت  هی پشسٌذ کذام سشهایِ گزاسی تْتش ٍ سَد آى تیطتش استثٜبثطایٚ زض پبؾد ؾئٞاّ ًؿبٛی ٠ً 

ؾبٛس ث٠ٌٔ زاٛف تحٔیْ اعالػبت ١ط ثبظاض ایٚ ؾطٗبی٠ ُصاضی یب زاضائی ٛیؿت ٠ً ث٠ ق٘ب ؾٞز ٗی ضداًص ضوا داسد. 

 .اؾت ٠ً ٗٞخت اكعایف یب ًب١ف ثطٝت ٗی قٞز

ثؿیبضی اظ ًؿت ٝ ًبض١ب ثسٓیْ كوساٙ اعالػبت ٝ ١ٞـ ٗبٓی ًبكی اؾت ٠ً ٝضقٌؿت ٗی قٞٛس ٠ٛ ثسٓیْ ٛساقتٚ 

قتٚ یب ٛساقتٚ ؾطٗبی٠ ؾطٗبی٠ ًبكی .ثٜبثطایٚ پبضاٗتط اّٝ، زٕٝ ٝ ؾٕٞ زض ٗٞكویت یب قٌؿت یي ؾطٗبی٠ ُصاضی ،زا

 .ث٠ٌٔ زاقتٚ یب ٛساقتٚ زاٛف ٗٞضز ٛیبظ اؾت ٛیؿت

تذٍى سشهایِ ٍ تا داًص کافی ،اهکاى هَفقیت تسیاس تیطتش اص صهاًی است کِ سشهایِ تِ اًذاصُ ٍجَد داضتِ تاضذ 

  .ٍلی داًص کافی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ

یس ٠ً ٗثال هی٘ت عال ،اضتجبعی ث٠ اضظـ آٙ ٛساضز ٝهتی زاٛف ٗبٓی )١ٞـ ٗبٓی( ثبال ثطٝز ایٚ زضى ثٞخٞز ٗی آ

ث٠ٌٔ ٛكب٠ٛ ١بی ثبظاض)ُطایكبت ( ٝ ٗیعاٙ ػطض٠ ٝ توبضبؾت ٠ً هی٘ت خ٢بٛی عال ضا تؼییٚ ٗی ًٜسٝ ٛطخ خ٢بٛی ث٠ 

ثتٞاٛس چ٠ِٛٞ ٝ ای٠ٌٜ  ١٘طاٟ ٛطخ ثطاثطی اضظ ١ط ًكٞض زض ثطاثط زالض اؾت ٠ً تؼییٚ ًٜٜسٟ هی٘ت ٗحٔی عال اؾت.

 .ثبظاض چ٠ ظٗبٛی اؾتیٜی ًٜس ٠ً ٛوغ٠ كطاظ ٝ كطٝز تحٔیْ ٝ پیف ث

سا هی دّذ چشا کِ گستشُ دیذ ضوا ٍ صحت ایي پیص تیٌی ایي َّش هالی است کِ تِ ضوا قذست پیص تیٌی آیٌذُ 

سا افضایص هی دّذ. ایي َّش هالی است کِ تِ ضوا قذست اًتخاب تْتشیي استشاتژی دس یک کسة ٍ کاس سا هی 

 .اًْا هی تَاًذ عاهل ًجات یک کسة ٍ کاس یا یک سشهایِ گزاسی ضَددّذ ٍ ایي َّش هالی است کِ دس تحش

تحٔیْ ٝ پیكجیٜی آیٜسٟ ثبظاض ٝ ؾیٌْ ضكتبضی ١ط ثبظاض ٝ ثغٞض ًٔی زضى ثبظاض ،كوظ ثب اكعایف ١ٞـ ٗبٓی اٌٗبٙ 

ایٚ حبنْ ٛ٘ی قٞز ٝ خبٓت ایٚ اؾت ٠ً ػب٠ٗ ٗطزٕ اظ  یادگیشی هستوشپصیط اؾت.اكعایف ١ٞـ ٗبٓی ٛیع خع ثب 

ٌٛت٠ ٢ٖٗ ؿبكٜٔس.آ٢ٛب زض ٗؼطو اٛٞاع ٝ اهؿبٕ اعالػبت ٗٞضز ٛیبظقبٙ ١ؿتٜس ٝ اعالػبت ذبٕ ٗٞضز ٛیبظ ث٠ ضایِبٙ 

زض اذتیبضقبٙ هطاض زاضز ٝٓی اظ زضى ٝ تحٔیْ اعالػبت ٝ پبضاٗتط١بی تبثیط ُصاض ػبخعٛس .آ٢ٛب یبزُیطی ضا ثسٓیْ 
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زیِط پیِیطی ٛ٘ی ًٜٜس زض حبٓی٠ٌ قب١طاٟ زؾتیبثی ث٠ ٗٞكویت ٗی  ػسٕ تكریم ٛیبظ ث٠ یبزُیطی ٝ یب تٜجٔی ٝ زالیْ

 .تٞاٛس یبزُیطی ثبقس

 کوال پَل

تؼطیق ١ط ًؽ اظ ٝاغٟ ً٘بّ ،ٌٗ٘ٚ اؾت ثب تؼطیق قرم زیِط ٗتلبٝت ثبقس ٝٓی زض كط١َٜ ٓـبت ٝثؿتط ؾ٠ 

 : تؼطیق ثطای آٙ آٗسٟ اؾت

 نحت: یي ٗٞهؼیت ؿیط ٗؼیٞة-۱

 اظ یي ؾطی هٞاٛیٚ ٝ اضظق٢ب اٛحطاف ٛبپصیطی:تجؼیت -۲

 تٌبْٗ:ًیلیت یب ٗطح٠ٔ ًبْٗ ثٞزٙ-۳

ٜٗظٞض ًیٞؾبًی اظ ٗغطح ًطزٙ ایٚ ثحث، ٓعٕٝ یٌپبضچِی اؾت.اٝ یٌپبضچِی اخعاء ؾیؿتٖ یي ٗبقیٚ ضا ٗثبّ ٗی 

 ٛرٞا١س ًبض ٗبقیٚ ثبقس ٛساقت٠ ٝخٞز یٌپبضچِی …ظٛس ٝ ٗی ُٞیس اُط ثیٚ ؾیؿتٖ تطٗع،ؾٞذت،ثطم،١یسضٝٓیي ٝ

 .طزً

یٌپبضچ٠ ٝ زض ١٘ب١ِٜی ًبْٗ  ثهٞضت …ٝ یب اُط ؾیؿت٢٘بی ٗرتٔق ثسٙ اٛؿبٙ ٗبٜٛس ذٞٙ ضؾبٛی،تٜلؿی،ػهجی ٝ

 .ثب یٌسیِط حطًت ٌٜٜٛس كطز یب زچبض ثی٘بضی اؾت ٝ یب ٗی ٗیطز

 بی ٛبقی اٝ ثب شًط ایٚ ٗثب٢ٓب ث٠ ٗب ٗی ُٞیس ثطٝت ١ٖ ٗی تٞاٛس ثسٓیْ كوساٙ یٌپبضچِی ت٢سیس قٞز. ث٠ خبی ثی٘بضی٢

 ثس١ی، بال،ثٗربضج  زضآٗس پبئیٚ، ٗٞخت  ٗی تٞاٛس   ٗبٓی ػسٕ یٌپبضچِی  ثسٙ ، اظ ػسٕ یٌپبضچِی ًبضًطز اخعاء 

 .ُطزز …ٛباٗیسی ٝ ، اكؿطزُی ، ذكٞٛت ، ٝضقٌؿتِی ٝ تجؼبت ٛبقی اظ آ٢ٛب ٗبٜٛس اضتٌبة خطائٖ

 :ٜح ١ٞـ ػجبضتٜس اظزض هؿ٘ت٢بی هجٔی زض ٗٞضز پٜح ١ٞـ ٗبٓی ٗٞضز تبًیس ضاثطت ًیٞؾبًی ثحث قس.ایٚ پ

 ١ٞـ ثیكتط پّٞ زضآٝضزٙ -۱

 ١ٞـ ٗحبكظت اظ پّٞ ذٞز -۲
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 ١ٞـ ثٞزخ٠ ثٜسی پّٞ ذٞز -۳

 ١ٞـ توٞیت پّٞ ذٞز -۴

 ١ٞـ ث٢جٞز اعالػبت ٗبٓی -۵

تیي پٌج َّش تاال ایجاد کٌذ.عذم  اگش کسی تخَاّذ ثشٍتوٌذ ضذُ ٍ ثشٍتوٌذ تواًذ تایذ یکپاسچگی الصم سا 

 .ص پٌج َّش تاال تا دیگش َّضْا،ًتیجِ الصم سا ایجاد ًخَاّذ کشدا  یکی حتی   یکپاسچگی

ٝهتی ًؿی زض حبّ زؾت ٝ پٜد٠ ٛطٕ ًطزٙ ثب ٗكٌالت ٗبٓی اؾت یي یب چٜس ١ٞـ ایٚ كطز یٌپبضچِی الظٕ ضا 

 ٛساضٛس.

بزی خبٓت ایٜدبؾت ٠ً ای٠ِٜٛٞ اكطاز ٗكٌٔی ضا ١ٖ اظ ایٚ ٛبحی٠ احؿبؼ ٛ٘ی ًٜٜس ٝ كٌط ٗی ًٜٜس ایٚ ضٝاّ ػ

.آ٢ٛب ثطای كطیت ذٞز زاضٛس اظ ای٠ِٜٛٞ تٞخی٢بت١٘یك٠ ظٛسُی اؾت ٝ یب هؿ٘تكبٙ ثٞزٟ ٠ً ای٠ِٜٛٞ ظٛسُی ًٜٜس ٝ 

اتلبم ضخ زازٟ قسٟ ضا ث٠ ٗؿبئْ ٗبٝضا عجیؼت ًٜٜس ایطاز ًبضقبٙ ضا پیسا ثدبی ای٠ٌٜ ثطضؾی ًٜٜس ٝ تطخیح ٗی ز١ٜس 

 .ٝ ٛیبظ ٝ ػاله٠ ای ١ٖ ث٠ یبزُیطی ػٖٔ ٝ اعالػبت ٗٞضز ٛیبظ ضا ٛیع زض ذٞز احؿبؼ ٛ٘ی ًٜٜسٝ... ضثظ ز١ٜس 

 .ٗی ز١ٜس ٗتبؾلب٠ٛ ای٠ِٜٛٞ اكطاز اًثطیت ؿبٓت خبٗؼ٠ ضا تكٌیْ

 کاسًاهِ هالی

ثؿیبضی اظ اكطاز ُعاضق٢بی ٗبٓی قرهی زض ٗٞضز زضآٗس١ب ٝ ١عی٠ٜ ١بیكبٙ ٛساضٛس.آ٢ٛب ٛ٘ی زاٜٛس اظ ٛظط ٗبٓی زض چ٠ 

 .خبیِب١ی ١ؿتٜس. ًسإ هؿ٘ت ًبضقبٙ ٌٗ٘ٚ اؾت اقتجبٟ ثبقس ٝ ای٠ٌٜ آیب یٌپبضچِی ٗبٓی زاضٛس یب ٠ٛ

تؼییٚ ای٠ٌٜ ًسإ ٗٞاضز)زضآٗس١ب ٝ ١عی٠ٜ ١ب ٝ..( ٛبزضؾت ثٞزٟ ٝ ٛیبظ ، ثسٝٙ ُعاضـ ٗبٓی نحیح ٝ پٜح ١ٞـ ٗبٓی

ث٠ انالح زاضز ًبض ؾرتی ٗی ثبقس. ٛساقتٚ یٌپبضچِی ٗبٓی اظ خبئی آؿبظ ٗی قٞز ٠ً یي كطز ُعاضـ ٗبٓی ٝ یب 

 ًبضٛب٠ٗ ٗبٓی ٛساضز. 
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قٞز ٝ  زازٟ ٠ً ثبیس آٗٞظق٢بی ٗبٓی ث٠ ًٞزًبٙ ٝ ٛٞخٞاٛبٙ آجت٠ ایٚ ػسٕ یٌپبضچِی اظ ٗساضؼ قطٝع ٗی قٞز.خبئی

 .زازٟ ٛ٘ی قٞز

زازٙ آٗٞظق٢بی ٗبٓی زض ٗساضؼ ٝ آُب١ی ثركی زض ایٚ ذهٞل تبثیط ثؿیبض ثبضظی زض اهتهبز كطزی ٝ ٗٔی ٝ 

قٞز ضا حتی خ٢بٛی ذٞا١س ُصاقت ٝ زٓیْ ای٠ٌٜ چطا آٗٞظق٢بی ث٠ ایٚ ٢ٗ٘ی زض ٗساضؼ ث٠ زاٛف آٗٞظاٙ زازٟ ٛ٘ی 

 .ٗطثٞع٠ پطؾیس ٗؿئٞٓیٚاظثبیس

 

ًؿبٛی ٠ً آٗٞظق٢بی ٗبٓی ضا زیسٟ ثبقٜس ث٠ ذٞثی ٗی زاٜٛس ٠ً ٗبظاز زضآٗسقبٙ ضا چ٠ ًٜٜس.ٝإ ُطكتٚ تٞؾظ آ٢ٛب 

ثؿیبض حؿبة قسٟ اؾت.ای٠ٌٜ زض چ٠ ٗوغؼی چ٠ ٝاٗی ثِیطٛس ٝ آیب ١عی٠ٜ ٝإ تٞخی٠ ُطكتٚ ٝإ ضا زاضز یب ٠ٛ ٝ ای٠ٌٜ 

اؾت ٠ً اكطاز آقٜب ثب  ٗؿبئٔی خ٠ٔ٘ اظ …ٝإ ٛؿجت ث٠ اضظـ آتی آٙ ٗوطٝٙ ث٠ نطك٠ اؾت یب ٠ٛ ٝاضظـ كؼٔی 

 .ٗؿبئْ ٗبٓی ث٠ ذٞثی اظ ػ٢سٟ ٗحبؾج٠ ٝ حْ آ٢ٛب ثط ٗی آیٜس

 

ضاثطت ًیٞؾبًی زض ایٚ ذهٞل ٗی ُٞیس: كوساٙ آٗٞظـ ٗبٓی زض ٗساضؼ یٌپبضچِی ٗبٓی زض ًْ زٛیب ضا تحت 

 .تبثیط هطاض زازٟ اؾت

 فقذاى یکپاسچگی هالی

ٝهتی كطزی كبهس یٌپبضچِی ٗبٓی ثبقس اتلبهبت ٗبٓی ظیبزی ٌٗ٘ٚ اؾت ثطایف ثیلتس. ثس١ی ظیبز، ٛساقتٚ ثٞزخ٠ 

ػسٕ ته٘یٖ ُیطی ث٠ ١ِٜبٕ ٝ نحیح ٝ ٢ٛبیتب  ، ػسٕ تغبثن زذْ ٝ ذطج ثٜسی زضؾت ثطای زضآٗس١ب ٝ ٛیبظ١ب ،

 .ٝضقٌؿتِی ٗبٓی

 

بی ٗبٓی ذٞز ُعاضـ ٗبٓی ت٢ی٠ ًٜس ٝ تٞاٛبئی تحٔیْ آ٢ٛب ضا زاقت٠ ثبقس ٗی تٞاٛس ػٔت اُط ١ط كطز ثطای ًٔی٠ كؼبٓیت٢

ث٠ ػجبضتی تحٔیْ یي ُعاضـ ٗبٓی نحیح ٗی تٞاٛس ٛوبعی ضا ٠ً ثبػث ػسٕ  .ٗكٌالت ٗبٓی ایدبز قسٟ ضا پیسا ًٜس
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ایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی  یٌپبضچِی ٗبٓی قسٟ اؾت ضا قٜبؾبئی ًٜس ٝ كطز ثب آُب١ی اظ آٙ ٛؿجت ث٠ خجطاٙ آٙ ٝ

 .ثطآیس

ٝاضٙ ثبكت یٌی اظ ثطٝتٜ٘س تطیٚ ٗطزاٙ زٛیب ٠ً ٛحٟٞ ػٌ٘ٔطزـ ا٢ٓبٕ ثرف ثؿیبضی اظ ٗطزٕ زٛیب ثٞزٟ اؾت ، زض 

اٝ ث٠ ایٚ خ٠ٔ٘ ٠ً))ت٘بٕ ترٖ ٗطؿ٢بی  ؾطٗبی٠ ُصاضی ضٝـ ذبل ذٞز ضا زاضز. اٝ ٗؼتوس ث٠ توؿیٖ ؾطٗبی٠ ٛیؿت.

١یچ اػتوبزی ٛساضز. ثطػٌؽ اٝ ٗؼتوس اؾت ًؿبٛی ٠ً ث٠ ایٚ خ٠ٔ٘ ٗؼتوسٛس ثسٓیْ ذٞز ضا زض یي ؾجس ِٛصاضیس (( 

 .كوساٙ زاٛف ًبكی اؾت ٠ً ٠ً ایٚ خ٠ٔ٘ ضا ؾطٓٞح٠ ؾطٗبی٠ ُصاضی٢بی ذٞز هطاض ٗی ز١ٜس

ایٚ خ٠ٔ٘ قبیس زض ًكٞض ٗب ٠ً ث٠ ٛٞػی اٌٗبٙ ثطٛب٠ٗ ضیعی ٗكرهی ثطای آیٜسٟ یي ؾطٗبی٠ ُصاضی ٝخٞز ٛساضز ٝ 

٢ب ٝ پبضاٗتط١بی اهتهبزی ثب یي ذجط یب یي ٗهبحج٠ ث٠ ًْ زؾترٞـ تـییط ٗی قٞٛس ٌٗ٘ٚ اؾت ًبضثطز قبذه

زاقت٠ ثبقسٝ اكطاز ثتٞاٜٛس ثب توؿیٖ ؾطٗبی٠ قبٙ زض ثبظاض١بی ٗرتٔق ٝ ثطایٜس ؾٞز ٝ ظیب٢ٛبی آ٢ٛباظ ًب١ف اضظـ 

 .زاضائی ١بیكبٙ خُٔٞیطی ًٜٜس

 تافت چگًَِ سشهایِ گزاسی هی کٌذ؟ٍاسى 

ٝاضٙ ثبكت زض ؾطٗبی٠ ُصاضی٢بیف ١٘یك٠ ثط ضٝی قطًتی ؾطٗبی٠ ُصاضی ٗی ًٜس ٠ً نٞضت٢بٝ اؾٜبز ٗبٓی آٙ ضا 

 .زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ثساٛس. ضاثطت ًیٞؾبًی ایٚ یٌپبضچِی ٗبٓی ضا ))اضظـ شاتی(( ٛبٗیسٟ اؾت

 :ُصاضی زض یي قطًت ذٞا١بٙ پبؾد ث٠ ؾئٞاالت ظیط اؾت ث٠ ثیبٙ زیِط ٝاضٙ ثبكت ثطای تكریم ؾطٗبی٠

 آیا ایي ضشکت هی تَاًذ پَل تیطتشی دس تیاٍسد؟ -۱

 آیا ایي ضشکت یک هَقعیت خَب ٍ هحافظت ضذُ داسد؟ -۲

 آیا ایي ضشکت داسای تَدجِ تٌذی صحیحی هی تاضذ؟-۳

 آیا ایي ضشکت اهکاى تَسعِ ٍ گستشش ٍ تقَیت تیطتشی داسد؟-۴
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 ایي ضشکت داسای هذیشیت َّضوٌذ ٍ آگاّی ّست؟آیا  -۵

ٝاضٙ ثبكت ثب پبؾری ٠ً ثطای ایٚ ؾئٞاالت ٗی یبثس تكریم ٗی ز١س ٠ً آیب آٙ قطًت زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ٝ 

اضظـ شاتی ١ؿت ٝ یب ٛیؿت .اُط قطًتی ضا زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی تكریم ز١س ثط ضٝی آٙ ؾطٗبی٠ ُصاضی ٗی 

.ٝ زض ؿیط ایٜهٞضت حتی ثب زاقتٚ هی٘ت ٜٗبؾت ٛیع ثط ضٝی آٙ قطًت ؾطٗبی٠ ُصاضی ًٜس ٝ ؾ٢بٕ آٙ ضا ٗی ذطز

 .ٛ٘ی ًٜس

ضٝقٚ قسٙ ثطذی اظ ؾئٞاالتی ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت زاضای اث٢بٕ ثبقٜس ثطذی اظ پبضاٗتط١بی ُلت٠ قسٟ زض ثبال ضا ثطای 

 ٗٞضز ثحث هطاض ٗی ز١یٖ.

 :داضتي هَقعیت خَب ٍ هحافظت ضذُ

ٌٛت٠ ایٚ اؾت ٠ً آیب ایٚ قطًت زاضای ٗعیت ضهبثتی ١ؿت یب ٠ٛ.آٛچ٠ ٠ً ثطای قطًت٢ب زض قطایظ ٜٗظٞض اظ ایٚ 

ٗعیت ضهبثتی زض  ٗرتٔق اهتهبزی ٗی تٞاٛس ٗٞخت زٝإ ٝ حتی ضقس قٞز زاقتٚ ٗعیت یب ٗعیت٢بی ضهبثتی اؾت .

 .١ط قطایغی ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث٠ ؾبذتٚ پّٞ قٞز

 

ثب ؾبثو٠ ذٞة یي ٗعیت ضهبثتی ٗحؿٞة ٗی قٞز ٠ً تب حسٝزی ٗی تٞاٛس  زاقتٚ یي ٛبٕ تدبضی )ثطٛس(ٗؼتجط ٝ

 .تض٘یٚ ًٜٜسٟ كطٝـ حتی زض قطایظ ثس اهتهبزی ثبقس

 :داضتي تَاًائی تقَیت 

ٜٗظٞض اظ تٞاٛبئی توٞیت ثطای یي ًؿت ٝ ًبض ایٚ اؾت ٠ً ًؿت ٝ ًبض ثتٞاٛس ثب اضائ٠ ذسٗبت یب ٗحهّٞ خسیس زض 

ایٚ پبضاٗتط ثطای ًٔی٠ ًؿت ٝ ًبض١ب ی ًٞچي ٝ ثعضٍ یي   .٢ف ٝ ضقس ذٞز قٞزث٢تطیٚ ظٗبٙ ٌٗ٘ٚ ٗٞخت خ

پبضاٗتط حیبتی اؾت ٝاُط یي قطًت یب یي ًؿت ٝ ًبض ٛتٞاٛس ایٚ تٞاٛبئی ضا زض ذٞز ایدبز ًٜس زٝإ ظیبزی ٛرٞا١س 

 .آٝضز
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قطًت ُطزز اظ خ٠ٔ٘ تـییط ِٛطـ ؾٜتی ث٠ ِٛطـ ؾیؿت٘ی ٝ كطایٜسی ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث٠ تؼبضیق خسیسی زض یي 

ثبظاضیبثی ٜٗبؾت ٝ كطٝـ ث٢ی٠ٜ ثب ضػبیت  تـییط زض اؾتطاتػی یي قطًت ثطای تٞٓیس یي ٗحهّٞ یب ذسٗت خسیس،

ػ٘ال كطایٜس  ١ط ًسإ ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث٠ توٞیت یي ًؿت ٝ ًبض قٞز ٝ كوساٙ ًبضائی زض ١ط كطایٜس ، پبضاٗتط١بی ٢ٖٗ 

 .٠ ُیطی ٗٞضز اٛتظبض ٗی قٞزثؼسی ضا زچبض ٗكٌْ ًطزٟ ٝ ٗبٛغ اظ ٛتید

 :قاتلیت گستشش

ٝهتی یي ًؿت ٝ ًبض ثتٞاٛس ذٞز ضا توٞیت ًٜس ؾئٞاّ ثؼسی ٝاضٙ ثبكت ایٚ ذٞا١س ثٞز ٠ً ایٚ توٞیت تب ًدب ٗی 

تٞاٛس ُؿتطـ یبثس؟آیب ایٚ توٞیت كوظ ثطای ٗطظ١بی خـطاكیبئی یي ًكٞض ٗی تٞاٛس اٛدبٕ قٞز ٝ یب ُؿتطٟ ثبظاض آٙ 

ط اظ ٗطظ١بی یي ًكٞض ذٞا١س ثٞز؟خٞاة ایٚ ؾئٞاّ ٗی تٞاٛس ٗحبؾج٠ ٗیعاٙ ؾٞز احت٘بٓی ؾطٗبی٠ ثؿیبض ٝؾیؼت

 .ُصاضی ثط ضٝی یي قطًت ضا قلبف تط ًٜس

 :قاتلیت پیص تیٌی

ٌٛت٠ ای ٠ً ثطای ٝاضٙ ثبكت زض ؾطٗبی٠ ُصاضی ثؿیبض حبئع ا١٘یت اؾت ایٚ اؾت ٠ً زضآٗس حبن٠ٔ اظ ًؿت ٝ ًبض 

ی اؾت ٝ پبضاٗتط١بئی ٠ً هبثْ ًٜتطّ ٛیؿتٜس ٝ یب تـییط زض ٝضؼیت اهتهبز آیب تبثیط ظیبزی ثط چوسض هبثْ پجف ثیٜ

 .زضآٗس پیف ثیٜی قسٟ ذٞا١س زاقت یب ٠ٛ

 

یي ًؿت ٝ ًبض ٝهتی زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ثبقس نطكٜظط اظ اٝضبع اهتهبزی زض حبّ تـییط ،قبٛؽ ث٢تط ٝ 

 .قتثیكتطی ثطای ضقس ٝ ؾٞزآٝض ٗبٛسٙ ذٞا١س زا

 الی سا تطخیص داد؟ههی تَاى قثل اص سشهایِ گزاسی ،یکپاسچگی گًَِ چ

پیف اظ ؾطٗبی٠ ُصاضی زض یي قطًت ،یي ؾطٗبی٠ ُصاض حطك٠ ای ُعاضـ ٗبٓی آٙ ًؿت ٝ ًبض ضا ٗٞضز ثطضؾی 

ى ٝ ٗؿتـالت هطاض ٗی ز١س. )ایٚ ًبض ثطای ١ط ٛٞع ؾطٗبی٠ ُصاضی نبزم اؾت.ٗثال ثطای یي ؾطٗبی٠ ُصاض زض اٗال
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اؾت.(زض  ضطٝضی…ثطضؾی اؾٜبز ٝ ٗساضى اضائ٠ قسٟ ٝ اؾتؼالٕ اظ ٗطاًع شیطثظ ٝ ١٘چٜیٚ ٗغبٓؼبت ٜٗغو٠ ای ٝ 

  .ایٚ ثطضؾی پبضاٗتط١بی الظٕ ثطای یٌپبضچِی ٗبٓی ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ٗی ُیطز

بٓی ٛسیسٟ اٛس اظ تكریم ای٠ٌٜ اًثط هطیت ث٠ اتلبم ٗطزٕ ثسٓیْ ای٠ٌٜ آٗٞظق٢بی الظٕ ضا ثطای ثطضؾی نٞضت٢بی ٗ

 .یي ؾطٗبی٠ ُصاضی اضظـ شاتی ٝ یٌپبضچِی ٗبٓی ضا زاضز یب ٠ٛ ػبخعٛس

یٌی اظ زالیٔی ٠ً ٛوسیِٜی ؾطُطزاٙ زض ًكٞض ٗب زض ١ط ٗوغؼی ثهٞضت ؾیْ ث٠ ؾ٘ت یي ثبظاض حطًت ٗی ًٜس ٝ 

تٞاٛبئی تحٔیْ آ٢ٛب ٗی ثبقس ٝ ثسٓیْ  ٗٞخت ٝیطاٛی یي ثبظاض ٗی قٞز ػسٕ آُب١ی ٗطزٕ ٛؿجت ث٠ ؾطٗبی٠ ُصاضی٢ب ٝ

 .ایٚ ػسٕ تٞاٛبئی٢ب تبثغ یٌسیِط قسٟ ٝ حطًت ثطای یي ؾطٗبی٠ ُصاضی ذبل ثهٞضت خ٘ؼی اٛدبٕ ٗی قٞز

زض ایٚ حطًت٢بی ؾیْ آؾب ثهٞضت ٗوغؼی توبضب ثطای یي ًبال ظیبز قسٟ ٝ زض ٛتید٠ هی٘ت٢ب اكعایف ٗی یبثس ٝ ثؼس ثب 

ٝاضز ٗی قٞز ٝ یب ای٠ٌٜ خ٘غ یي ثبظاض خبیِعیٚ زیِط پیسا ًٜس ،توبضب١ب ًب١ف یبكت٠ ككبض١بئی ٠ً اظ ؾ٘ت زٝٓت 

ٝٓی هی٘ت٢ب ٠ً تٞؾظ كؼبٓیٚ آٙ ثبظاض ثبال ضكت٠ پبئیٚ ٛ٘ی آیس ٝ یب ثب یي قیت ثؿیبض ًٖ پبئیٚ ٗی آیس ٝ زض ٛتید٠ آٙ 

 .ثبظاض زچبض ضًٞز ٗی ُطزز

 .ٌٚ ٝ اضظ ٝ عال ؾطاؽ زاضی٠ٖٛٞ٘ٛ ١بی ظیبزی اظ ایٚ ٛٞع حطًت زض ثبظاض ٗؿ

آجت٠ آٛچ٠ ٠ً زض ثبال ػٜٞاٙ قس ث٠ ١٘طاٟ ثؿیبضی اظ ٗؼ٢ٓٞٔبی زیِط ثؼٔت ثطٛب٠ٗ ضیعی٢ب ٝ ته٘ی٘بت اقتجبٟ اهتهبزی 

اؾت ٠ً زض ًكٞض ٗب ػ٘ستب تٞؾظ زٝٓت٢ب ُطكت٠ قسٟ ٝ زض ٗوبعؼی ٛیع ثط اثط ؾٞء اؾتلبزٟ آُب١بٙ ثبظاض ٝ ثٜ٘ظٞض 

 .اؾتؾٞزخٞئی اٛدبٕ قسٟ 

 :صتاى کسة ٍ کاس

ٝاضٙ ثبكت ٗی ُٞیس:))حؿبثساضی ظثبٙ ًؿت ٝ ًبض اؾت((.اُط ایٚ ظثبٙ ضا ثٔس ٛجبقیس تكریم ای٠ٌٜ آیب ًؿت ٝ 

 .ًبضی زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ١ؿت یب ٠ٛ ًبض زقٞاضی ٗی ثبقس
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 آیا دٍلتْا ّن تایذ یکپاسچگی هالی داضتِ تاضٌذ؟

وٞیت پّٞ ذٞز ٝ زض خؿتدٞی ت ، ثٞزخ٠ ثٜسی پّٞ ، كظت اظ پّٞ ذٞزٗحب زٝٓت٢ب ١ٖ ٛیبظٜٗس زضآٗس ثیكتط،

اُط زٝٓت یي ًكٞض یٌپبضچِی ٗبٓی زاقت٠ ثبقس آٙ ًكٞض اظ ١ط ٓحبػ قٌٞكب ٗی  . اعالػبت ٗبٓی نحیح ١ؿتٜس

  .قٞز ٝ ثط ػٌؽ اُط زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ٛجبقس ٗطزٕ آٙ ًكٞض ضٝظ ث٠ ضٝظ كویطتط ذٞا١ٜس قس

زٝٓت٢بئی ٠ً زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ٛیؿتٜس ٗٞخت ُؿتطـ كط١َٜ ٗهطف ُطائی ٝ زض ٝاضزات ثی ضٝی٠ تٞؾظ 

عاضی٢بی ُ ٛتید٠ اكعایف ثس١ی ثدبی توٞیت پّٞ زض كط١َٜ ػب٠ٗ ٗطزٕ ٗی ُطزز. ایٚ اٗط ثیبِٛط تبثیط ٛحٟٞ ؾیبؾت

 .زٝٓت٢ب ٝ ٝخٞز یبػسٕ ٝخٞز یٌپبضچِی ٗبٓی زض زٝٓت٢ب ٝ اضتجبط آٙ ثب ظٛسُی ٗطزٕ زاضز

ُعاضی زٝٓت٘طزاٙ ٝ ایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی پؽ اظ خَٜ خ٢بٛی زٕٝ زض غاپٚ ثٞز ٠ً ٜٗدط ث٠ قٌٞكبئی غاپٚ  بؾتؾی

ؾبّ ُصقت٠  ۲۲ٝ تجسیْ آٙ ث٠ یٌی اظ ثعضُتطیٚ هغج٢بی اهتهبزی خ٢بٙ ُطزیس. ١٘یٜغٞض اتلبهی ٠ً زض چیٚ عی 

ًكٞض تؼییٚ ًٜٜسٟ زض اهتهبز خ٢بٛی ثب تطاظ  اكتبزٟ ٝ ایٚ ًكٞض ضا اظ یي ًكٞض ٝ اٛجٟٞ ٗطزٕ كویط تجسیْ ث٠ یي

  .تدبضی ٗثجت ًطزٟ اؾت

اُط چ٠ ثبیس اشػبٙ زاقت ٠ً زض ًكٞض١بئی ٠ً زاضای اهتهبز ث٠ ؾبٗبٙ ٝ یٌپبچ٠ ای ١ٖ ٛجٞزٛساكطازی ثب آُب١ی ٝ 

 .زاٛف ٝ قٜبذت اظ هٞاٛیٚ تدبضت ٗٔی ٝ ثیٚ آ٘ٔٔی تٞاٛؿتٜس ث٠ ثبقِبٟ ثطٝتٜ٘ساٙ زٛیب ثپیٞٛسٛس

ٛٞقت تٞضٕ یٌی اظ آكت ١بئی  ۱۵۱۱ضاثطت ًیٞؾبًی ث٠ تٌطاض تبضید اػتوبز زاضز.اٝ ٗی ُٞیس ًٞپطٛیي زض ؾبّ

١٘یٜغٞض آزإ اؾ٘یت تٞضٕ ضا ٗرطة تطیٚ كطٝپبقی ثرت اكطاز ٗی زاٛس.  .اؾت ٠ً ٛظبٕ پبزقب١ی ضا تضؼیق ٗی ًٜس

 .ایدبز تٞضٕ ٛیع ذٞز ٛبقی اظ ػسٕ یٌپبضچِی زٝٓت٢بؾت

 

٠ً زض هؿ٘ت٢بی هجٔی ُلت٠ قس یٌپبضچِی ٗبٓی ثب اخطای نحیح ١ط یي اظ پٜح ١ٞـ ٗبٓی ایدبز ٗی  ١٘ب٠ِٛٞٛ
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ُطزز ٝ ػسٕ اخطای حتی یي ١ٞـ اظ پٜح ١ٞـ ٝ یب ػسٕ اخطای نحیح حتی یٌی اظ آ٢ٛب ث٠ یٌپبضچِی ٗبٓی ذتٖ 

 .ع نبزم اؾتٛ٘ی ُطزز.ایٚ هبػسٟ ٠ٛ كوظ ثطای ظٛسُی قرهی اكطاز ث٠ٌٔ ثطای حیبت یي زٝٓت ٛی

یٌی اظ اكطازی ٠ً زض ظٗبٙ ٗؼبنط تٞاٛؿت ثب ایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی ٗٞخت تحّٞ ػظی٘ی زض ًكٞضـ قٞز ))٢ٗبتیط 

ؾب٠ٓ تجسیْ ث٠ یٌی اظ هغج٢بی آٗٞظقی ٝ  ۲۲ٗح٘س(( ثٞزٟ اؾت.اٝ ٗبٓعی ضا اظ یي ًكٞض كویط زض یي ثطٛب٠ٗ 

ذتیبض ذٞز اظ هسضت زض ایٚ ًكٞض ًٜبضٟ ُیطی ًطز ٝٓی ؾبّ ث٠ ا ۲۲ُطزقِطی ٝ ًؿت ٝ ًبض زٛیب ًطز ٝ پؽ اظ 

ایٚ ثٞزٟ ٝاحت٘بال زٝٓت٢بی ثؼسی  ٗبٓعی اٝ ٝ ا١ساف تؼییٚ قسٟ ١٘چٜبٙ زض ثطٛب٠ٗ زٝٓت ثؼسی ۲۲۲۲اكن 

 .ٛیعذٞا١س ثٞزًكٞض

 

ؾیبؾت٢بی نحیح اهتهبزی یي زٝٓت ٝ ایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی ضا ٗی تجییٚ چكٖ اٛساظ نحیح ٝ اتربش ٓصا تبثیط 

ٙ قس ٝ یب حتی تبیٞاٙ ٠ً كبهس ١ط٠ُٛٞ ٜٗبثغ ؿٜی ٗؼسٛی ٝ ثطٝت٢بی تٞاٙ ثب ثطضؾی ٗؿیط حطًتی ًكٞض١بئی ٠ً ػٜٞا

 .عجیؼی ٗی ثبقس ٗالحظ٠ ًطز

ثب تٞخ٠ ث٠ ً٘جٞز آُب١ی٢بی ٗبٓی ٝ ثحطا٢ٛبی اهتهبزی خ٢بٛی ٠ً احت٘بال پطیس ظٗبٛی ًٞتب١تطی زض آیٜسٟ ذٞا١س 

طت ًیٞؾبًی پیك٢ٜبز اكعایف ))اضظـ زاقت ٝ ١٘چٜیٚ اِٛیعٟ ١بی كطزی ٝ اخت٘بػی ثطای زؾتیبثی ث٠ ثطٝت ، ضاث

  .شاتی(( ضا ثطای اكطاز زاضز
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 چگًَِ اسصش راتی خَد سا افضایص دّین؟

ضاثطت ًیٞؾبًی ثطای ٗوبث٠ٔ ثب عٞكب٢ٛبی احت٘بٓی زض آیٜسٟ ٠ً ثسٝٙ تطزیس ظٛسُی تي تي خ٘ؼیت خ٢بٙ ضا تحت 

 :آكؼبع هطاض ٗی ز١س ؾ٠ تٞنی٠ ثطای اكعایف اضظـ شاتی زاضز

 .ثل اص ٍقَع طَفاى، قایق هالی خَد سا تساصیذق -۱

١ٞـ ٗبٓی ذٞز ِٛبٟ ًٜیس ٝ ثجیٜیس ًسإ ١ٞـ ق٘ب ضؼیق اؾت ٝ ٛیبظ ث٠ توٞیت زاضز. ثط ضٝی ١ٞـ ضؼیق  ۵ث٠ 

ذٞز ت٘طًع ًطزٟ ٝ ؾؼی زض توٞیت آٙ زاقت٠ ثبقیس.١یچِبٟ ١٘عٗبٙ ثطای توٞیت ١ٞق٢بی ضؼیق ذٞز اهسإ 

 .ضز تٞخ٠ هطاض ز١یسٌٜٛیس.آ٢ٛب ضا یٌی یٌی ٗٞ

ضؼیق اؾت ثب تٞخ٠ ث٠ تٞاٛبئی٢ب ٝ ٢ٗبضت٢ب ٝ ػالهٜ٘سی٢بیتبٙ ضا١ٌبضی ثطای ًؿت  ١ٞـ اكعایف زضآٗستبٙاُط 

زضآٗس ثیكتط پیسا ًٜیس. ایٚ ًبض چٜبٛچ٠ ت٘طًع ذٞثی ثط ٗٞضٞع زاقت٠ ثبقیس قسٛی ٝ ضاحت تط اظ آٛچ٠ ٠ً تهٞض ٗی 

 .ًٜیس ذٞا١س ثٞز

ضؼیق اؾت ٗی تٞاٛیس ثب ٗغبٓؼ٠ ٗٞاز هبٛٞٛی ٝ حوٞهی ظٗی٠ٜ ١بی كؼبٓیت ذٞز ثب  اظ پٞٓتبٙ ٗحبكظتاُط ١ٞـ ٗبٓی 

آُب١ی ثیكتط ث٠ ًبض ذٞز ثپطزاظیسٝ یب ثباؾتلبزٟ اظ یي ًٝیْ ٗدطة زض ًٜبضتبٙ ٗؿئٞٓیت ٗحبكظت اظ پّٞ ذٞز ضا ث٠ 

 .یي هبٛٞٙ زاٙ ثؿپبضیس

 

ِٜلتی اظ پّٞ ذٞز ضا اظ زؾت زازٕ ٝ ٗجٔؾ ظیبزی ٛیع ٗست ث٠ ذبعط زاضٕ ثسٓیْ ضؼق قسیس زض ایٚ ١ٞـ ٗجٔؾ ١

 .ظیبزی زضاذتیبضٕ ٛجٞز ٝ پؽ اظ ایٚ اتلبم تالـ ذٞز ضا خ٢ت اكعایف ایٚ ١ٞـ زض ذٞز اٛدبٕ زازٕ

ؾ٠ ١ٞـ  ث٢جٞز ثركیسٙ اعالػبت ٗبٓیٝ ١٘یٜغٞض  قٜبذت ضا١ٌبض١بی توٞیت پّٞٝ  یبزُیطی ثٞزخ٠ ثٜسی پّٞ

  .حبنْ ٗی قٞز یبزُیطیٝ ٗغبٓؼ٠ ٗؿت٘ط ٝ ١سكٜ٘س بی ٗبٓی ١ؿتٜس ٠ً ١ِ٘ی ثب زیِط اظ پٜدِب٠ٛ ١ٞق٢
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ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس:١٘ٞاضٟ .یادگیشی ٍ پیگیشی هستوش ضشط الصم ٍ کافی تشای افضایص َّضْای هالی است

 .ثربعط زاقت٠ ثبقیس ٠ً ١یچ ُٔق ثبظی یي ضٝظٟ حطك٠ ای ٛكسٟ اؾت

پٜح ١ٞـ ٗبٓی ذٞز، زض حبّ اكعایف یٌپبضچِی ٗبٓی ٝ اضظـ شاتی ذٞز ١ؿتیس.  اٝ ٗی ُٞیس: ١ٖ ظٗبٙ ثب اكعایف

زض ایٚ ضاٟ چٜبٛچ٠ ٗؿیط ضا ٛ٘ی زاٛیس ٝ یب اث٢بٗی زاضیس اظ زیِطاٛی ٠ً ث٠ حؿٚ ٛیت ٝ نساهت ٝ ػٔ٘كبٙ اع٘یٜبٙ 

 .زاضیس ً٘ي ثِیطیس ٝ ذٞز ضا ثی ٛیبظ اظ ٛظطات زیِطاٙ ٛساٛیس
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m i l i y a r d e r h a @ y a h o o . c o m 

١ِ٘ی ٗطزٕ زٛیب چ٠ كویط ٝ چ٠ حطٝتٜ٘س ٗكٌْ ٗبٓی زاضٛس. ثؿیبضی كٌط ٗی ًٜٜس اُط پّٞ 

ظیبزی زاقت٠ ثبقٜس ٗكٌالت ٗبٓی آ٢ٛب ت٘بٕ ٗی قٞز زض حبٓی٠ٌ ایٜغٞض ٛیؿت ٝ پّٞ 

ٗؿبئْ ٗبٓی ثیكتطی ضا ث٠ زٛجبّ زاضز.پّٞ ،تحهیالت ،زاقتٚ یي قـْ ٝ... ثیكتط 

ٗكٌالت ٗبٓی ضا ثطعطف ٛ٘ی ًٜس.ث٠ٌٔ ایٚ  ))١ٞـ ٗبٓی((اؾت ٠ً ٗكٌالت ٗبٓی ضا 

ثطعطف ٗی ًٜس. ُطٟٝ ٗیٔیبضزض رٞاٙ زض ضاؾتبی ضؾبٓت ذٞیف ٠ً آٗٞظـ حطٝت 

١ٞـ ٗبٓی ث٠ ضٝـ ضاثطت  آكطیٜی ثطای ًٔی٠ ١٘ٞعٜبٙ ٗی ثبقس ٗز٘ٞػ٠ ))اكعایف

ًتبة آٌتطٝٛیٌی آٗبزٟ ًطزٟ اؾت ٠ً ٗی تٞاٛیس آٙ ضا اظ ؾبیت ُطٟٝ  پٜذًیٞؾبًی((ضا زض 

 اظ قسٟ ثٞٗی ٝ یب زیِط ؾبیت٢بی ٗؼتجط زاٛٔٞز ًتبة ،زاٛٔٞز ًٜیس. ایٚ ٗز٘ٞػ٠ ثطزاقتی

  .ٗی ثبقس((ز١یس اكعایف ضا ذٞز ٗبٓی ١ٞـ)) ٛبٕ ث٠ ًیٞؾبًی ضاثطت ٗؼطٝف ًتبة

چٜبٛچ٠ ایٚ ًتبة ١ب ضا ٗٞحط یبكتیس آ٢ٛب ضا ثطای زیِط زٝؾتبٙ ٛیع ث٠  زٝؾتبٙ ُطاٗی!

  یبثس. اقتطاى ثِصاضیس تب كط١َٜ حطٝت آكطیٜی زض ًكٞض ُؿتطـ
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 زا٠ٗ آٙ.چ٠ِٛٞ اضظـ شاتی ذٞز ضا اكعایف ز١یٖ ضا ثطضؾی ًطزیٖ ٝ ایٜي ا 1ثٜس ق٘بضٟ  ثرف چ٢بضٕزضآذطیٚ هؿ٘ت 

 .دس داسائی ّبی ثب اسصش راتی سشهبیِ گزاسی کٌیذ-۲

زض ٗٞضز اضظـ شاتی یي ًؿت ٝ ًبض ثطای ؾطٗبی٠ ُصاضی ثحج قس. ایٚ  هؼیبسّبی ٍاسى ثبفتزض ٗٞضز  ثرف ؾٕٞزض

قس.حتی اُط كؼال ؾطٗبی٠ الظٕ ٝ ًبكی ثطای ؾطٗبی٠ ٗؼیبض١ب ٗی تٞاٛس آِٞی ذٞثی ثطای ٛحٟٞ ؾطٗبی٠ ُصاضی ١ط كطز ثب

 .ُصاضی ٛساضیس ٗی تٞاٛیس ثب ت٘طیٚ ایٚ ٗؼیبض١ب ثطای ؾطٗبی٠ ُصاضی٢بی ذبل ١ٞـ ٗبٓی ذٞز ضا اكعایف ز١یس

 ًمص خاللیت دس سشهبیِ گزاسی

زض اؿٔت اٝهبت  ذالهیت اظ ٛظط ٓـٞی ث٠ ٗؼٜی ذٔن یي ٗٞهؼیت رسیسی ٠ً تبًٜٞٙ ٝرٞز ٛساقت٠ اؾت ٗی ثبقس ٝٓی

 .ثزبی ٠ً٘ٔ ٛٞآٝضی ٠ً تـییط زض اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بی ٗٞرٞز ٗی ثبقس ٛیع اؾتلبزٟ ٗی قٞز

ظٗبٛی ٠ً زض ٗٞضز ؾطٗبی٠ ُصاضی ثط ضٝی ؾ٢بٕ یي یب چٜس قطًت كٌط ٗی ًٜیٖ قبیس ذیٔی ٛیبظی ث٠ اؾتلبزٟ اظ ذالهیت 

تٞاٙ ثب ثطضؾی نٞضت٢بی ٗبٓی ٜٗتكطٟ قطًت٢بی ُٞٛبُٞٙ ٗی  ٓیٝ ٛٞآٝضی ثطای ایٚ ٠ُٛٞ ؾطٗبی٠ ُصاضی ١ب حؽ ٛكٞز ٝ

 .ٝ ١٘یٜغٞض تحٔی٢ٔبی ٗٞضز اؾتلبزٟ ،ته٘یٖ الظٕ ضا ثطای ؾطٗبی٠ ُصاضی یب ػسٕ ؾطٗبی٠ ُصاضی ُطكت

ذطیس ؾ٢بٕ نٜسٝه٢بی ؾطٗبی٠ ُصاضی ، ذطیس اٝضام ٗكبضًت ، ؾطٗبی٠ ُصاضی زض ثب٢ٌٛبٝ ؾطٗبی٠ ُصاضی زض اضظ ٝ عال 

٠ٛٞ ؾطٗبی٠ ُصاضی٢ب ١ؿتٜس ٠ً ثب تحٔیْ ٝ قٜبذت ضٝٛس١بی حطًتی ثبظاض ٗی تٞاٙ ثطای ای٠ِٜٛٞ ؾطٗبی٠ ُصاضی ٛیع اظ ایِٜ

 .ته٘یٖ ُطكت

اٗب زض ؾطٗبی٠ ُصاضی٢بئی ٗبٜٛس ؾطٗبی٠ ُصاضی زض اٗالى ٝ ٗؿتـالت ثهٞضت ػبٕ یب ؾطٗبی٠ ُصاضی زض یي ًؿت ٝ ًبض 

 .ذبل ،ٛیبظ ٗجطٕ ث٠ ذالهیت ٝرٞز زاضز

الهیت چ٠ ثطای تبٗیٚ ًٖ ١عی٠ٜ ٜٗبثغ ٗبٓی ٝ چ٠ ثطای ٛحٟٞ پطزاذت ٝ زضیبكت ٝ ظٗبٙ ثٜسی ث٢ی٠ٜ آٙ ٝ ١٘یٜغٞض ایٚ ذ

ایزبز اضظـ اكعٝزٟ ثطای ٗٔي یب آپبضت٘بٙ ٝ حتی تٞٓیس یي ًبال یب ذسٗبت ٗی تٞاٛس ثؿیبض حبئع ا١٘یت ثبقس ٝ حتی ٗی 

ٝ ث٠ ؾٞز١بی ١ِٜلت ثطؾبٛس.ثؼجبضت زیِط ذالهیت ٝ ٛٞآٝضی ٗی تٞاٛس یي ؾطٗبی٠ ُصاضی ضا اظ یي ثحطاٙ ٛزبت ز١س 

 .تٞاٛس تض٘یٚ ًٜٜسٟ ازا٠ٗ ای٠ِٜٛٞ ؾطٗبی٠ ُصاضی٢ب یب حیبت یي ًؿت ٝ ًبض ثبقس
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 .ًمبط ضؼف خَد سا پَضص دّیذ- ۳

ظ ثیكتط ٗی ثحطا٢ٛبی اهتهبزی زض ضا١ٜس.اٌٗبٙ ظ٢ٞض قطایغی ٛبثؿبٗبٛی ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت هجال ٝرٞز ٛساقت٠ اٛس ضٝظ ث٠ ضٝ

 افضایص پٌح َّش هبلی ٍ ایدبد یکپبسچگی هبلیاؾت ٠ً ثب  افضایص داًص ٍ ًجَؽ هبلیقٞز.ت٢ٜب ضاٟ ٗوبث٠ٔ ثب ایٚ ثحطا٢ٛب 

 .داضتي داًص هبلی ثْتشیي داسائی استحبنْ ٗی قٞز. زض ػهط اعالػبت، 

زاٛف ٗبٓی ٝ ٛساقتٚ یٌپبضچِی ٗبٓی قزبػت ٝ ١ٞقٜ٘سی ، هجْ اظ ظ٢ٞض ثحطا٢ٛب ، ٛوبط ضؼق ذٞز ٠ً ١٘بٙ ً٘جٞز ثب 

 .اؾت ضا ثطعطف ًٜیس تب زض ایٚ ثبظی پط١یزبٙ ثحطاٙ ، حتی ثتٞاٛیس حطٝتٜ٘س تط قٞیس

 چگًَِ ًجَؽ هبلی سا دس خَد ایدبد کٌین؟

ٜٜس ٜٜس ٝ پؽ اٛساظ ًپبئیٚ تط اظ ؾغح زضآٗس ذٞز ظٛسُی ًثؿیبضی اظ ًبضقٜبؾبٙ ٗبٓی ٝ ٗكبٝضاٙ ث٠ اكطاز تٞنی٠ ٗی ًٜٜس 

ٝ ؾپؽ پؽ اٛساظ١بیكبٙ ضا زض چٜس قبذ٠ ؾطٗبی٠ ُصاضی ًٜٜس.تٞنی٠ آ٢ٛب ایٚ اؾت ٠ً))٠٘١ ترٖ ٗطؿ٢بی ذٞز ضا زض 

 یي ؾجس ِٛصاضیس((.

یي تٞنی٠ ؾغح ٗتٞؾظ اؾت زض حبٓی٠ٌ اظ ٛظط ثؿیبضی اظ ٗطزٕ یي تٞنی٠ ١ٞقٜ٘سا٠ٛ تٔوی ٗی قٞز. ایٚ  ایٚ تٞنی٠ ،

ٞنی٠ قٞٛسٟ ایزبز ٗی ًٜس ٠ً قبیس اظ ٛظط ثطذی اظ ١ٞازاضٙ ایٚ ٛٞع ِٛطـ ، ٗكٌْ ٛٞع ِٛطـ ٝ تٞنی٠ ٗكٌٔی ثطای ت

 .تٞنی٠ قٞٛسٟ ظٛسُی ذٞز ضا زض یي ؾغح ٗتٞؾظ ث٠ پبیبٙ ٗی ضؾبٛسٛجبقس. ایٚ ٗكٌْ ایٚ اؾت ٠ً 

 ((ظٛسُی ٌٜٛیس اٗب ضاثطت ًیٞؾبًی ثطای اكعایف ٛجٞؽ ٗبٓی تٞنی٠ زیِطی زاضز.اٝ ٗی ُٞیس))پبئیٚ تط اظ ؾغح زضآٗس ذٞز

 .پبئیي تش اص سغح دسآهذ خَد صًذگی ًکٌیذ

ثؿیبضی اظ ٗب ٗی زاٛیٖ ثطای ث٢تطیٚ ثٞزٙ ثبیس ٢ٛبیت تالـ ذٞز ضا اٛزبٕ ز١یٖ. آجت٠ ایٚ تالـ ثبیس ١٘طاٟ ثب ت٘طًع ثبقس تب 

 اكطاز ث٠ ضا زاسیگ سشهبیِ دس توشکض ٗؼ٘ٞال ٗبٓی ٗكبٝضاٙ ٝٓی قس…ثتٞاٙ یي ٗترهم زض ظٗی٠ٜ ًبضی،تحهیٔی ٝ یب

 .شاد تَصیِ هی ضَداف ثِ ثبال استبًذاسد ثب صًذگی اص ثیطتش هتَسظ سغح دس صًذگی زیِط ػجبضت ث٠. ًٜٜس ٛ٘ی تٞنی٠
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. پطاًٜسُی ؾطٗبی٠ ُصاضی ٗٞرت ٗی قٞز پشاکٌذگی دس سشهبیِ گزاسی ٍ فؼبلیت ،هٌغك صًذگی لطش هتَسظ خبهؼِ است

 .ؾغح ٗتٞؾظ یب پبئیٚ تط اظ ٗتٞؾظ ث٘بٛس ؾٞز حبن٠ٔ اظ ؾطٗبی٠ ُصاضی ١بزض یي

ثرهٞل زض ًكٞض ٗب ٠ً ٗب ؾبٓیب٠ٛ تٞضٗی زٝ ضه٘ی )ٝحتی ؾ٠ ضه٘ی زض ؾبّ ربضی(ضا تزطث٠ ٗی ًٜیٖ ایٚ ٛٞع ؾطٗبی٠ 

 .ُصاضی ًطزٙ ػ٘ٞٗب زض ث٢تطیٚ حبٓت٢ب ٜٗزط ث٠ ػوت ٛیلتبزٙ اظ ٛطخ تٞضٕ ٗی قٞز ٝ ٗٞرت اكعایف حطٝت ٛ٘ی قٞز

پشاکٌذگی سشهبیِ گزاسی سا ثِ ّیچ ٍخِ تَصیِ ًوی کٌذ ٍ ثِ توشکض ثش سٍی سشهبیِ گزاسی ت ًیٞؾبًی ثٜبثطایٚ ضاثط

ربٓت ایزبؾت ٠ً ایٚ تٞنی٠ تٞؾظ  )هطشٍط ثش ایٌکِ آهَصضْبٍ تدشثیبت الصم کست ضذُ ثبضٌذ( تبکیذ هی کٌذ.

 .))ٝاضٙ ثبكت(( ٛبثـ٠ ثبظاض ؾطٗبی٠ ٛیع ػٜٞاٙ قسٟ اؾت

زضیبكتٖ ٠ً ٗی تٞاٖٛ اظ اًخط ٗطزٕ حطٝتٜ٘س تط اٝ ٗی ُٞیس ُٞیس))ٗٚ اظ ٗتٞؾظ ثٞزٙ ذؿت٠ قسٟ ثٞزٕ((. ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی

اکثش هشدم دًجبلِ سٍ استشاتژیْب ٍ تَصیِ ّبی هبلی هتَسظ ٍ پبئیي تش اص سغح قٕٞ چٞٙ ٝهتی ٗٞضٞع پّٞ زض ٗیبٙ ثٞز 

 .هتَسظ ّستٌذ

اتربش اؾتطاتػی٢بی ؾغح ٗتٞؾظ ٜٗزط ث٠ ظٛسُی زض ؾغحی ت٠ زاضز ٠ً ثؼجبضتی ضاثطت ًیٞؾبًی ؾؼی زض آٗٞظـ ایٚ ٌٛ

پبئیٚ تط اظ ؾغح زضآٗسی ٗتٞؾظ ذٞا١س قس ٝ اؾتطاتػی٢بئی ثب اؾتبٛساضز ثبال ٠ً اظ آٙ ث٠ ت٘طًع زض ؾطٗبی٠ ُصاضی ٛبٕ ٗی 

ٌٛت٠ زض ازا٠ٗ ١ٞـ ٗبٓی  .ایٚثطز ٗٞرت ٗی قٞز ؾغح زضآٗسی ثبالتط ضكت٠ ٝ اؾتبٛساضز١بی ؾغح ظٛسُی ٛیع ثبالتط ثطٝز

 .تحت ػٜٞاٙ ))١ٞـ ٗبٓی ًؿت زضآٗس ثیكتط(( پطزاذت٠ قس ٗی ثبقس زٕٝ ٝ اّٝ اّٝ ٠ً ث٠ آٙ عی ثرك٢بی

 کٌذگی دس سشهبیِ گزاسی سا تَصیِ هی کٌٌذ؟چشا هطبٍساى هبلی پشا

 :ٝاضٙ ثبكت ٗی ُٞیس

اؾت.اٗب ثطای  ًَػی هحبفظت دس همبثل ًبداًی( هطاض ٛسازٙ ٠٘١ ترٖ ٗطؿ٢ب زض یي ؾجسپطاًٜسُی زض ؾطٗبی٠ ُصاضی)

 .ًؿبٛی ٠ً ٗی زاٜٛس زاضٛس چ٠ ًبضی اٛزبٕ ٗی ز١ٜس ٜٗغوی ث٠ ٛظط ٛ٘ی ضؾس

ًؿبٛی ٠ً ثهٞضت پطاًٜسٟ زض چٜس قبذ٠ ؾطٗبی٠ ُصاضی ٗی ًٜٜس اظ عطف  بٓی ٗی ُٞیس :اٝ ١٘چٜیٚ زض ٗٞضز ٗكبٝضاٙ ٗ

 .ٗكبٝضیٚ ٗبٓی چیعی ػبیسقبٙ ٛ٘ی قٞز

 :ضاثطت ًیٞؾبًی ،حطف ٝاضٙ ثبكت ضا ای٠ِٜٛٞ تلؿیط ٗی ًٜس
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تش اص سغح  سشهبیِ گزاسی دس چٌذ ضبخِ هتفبٍت، یک تَصیِ هبلی پبئیي تش اص سغح هتَسظ اص سَی هطبٍساًی پبئیي

 .هتَسظ ثشای سشهبیِ گزاساًی پبئیي تش اص سغح هتَسظ است

توشکض هی کٌذ ٍ ثِ دًجبل یک کست ٍ کبس ػبلی ثب اؾتطاتػی ٗبٓی ٝاضٙ ثبكت ثب زیِط ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ ٗتلبٝت اؾت.اٝ 

اٝ ثس١س. اٝ ث٠ ٛحٞی ٗی ُطزز. اٝ ؾ٢بٕ ٗكبؿْ ٗرتٔق ضا ٛ٘ی ذطز ٝثؼس زػب ًٜس یٌی اظ آ٢ٛب ؾٞز ذٞثی ث٠  لیوت ػبلی

 .ؾطٗبی٠ ُصاضی ٗی ًٜس ٠ً ثتٞاٛس یي قطًت ضا ثسٝٙ آ٠ٌٛ ٗؿتویٖ ٗسیطیت ًٜس،ًٜتطّ ًٜس

ًِ پشاکٌذگی دس سشهبیِ اؾت ٝ  اسصش دسًٍی یب اسصش راتیًٔ٘بت ًٔیسی ٝاضٙ ثبكت زض ؾطٗبی٠ ُصاضی ١بیف، 

صاضی ث٠ ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ ایٚ اؾت ٠ً ایٚ ٗكبٝضاٙ . یٌی اظ ػْٔ تٞنی٠ ٗكبٝضاٙ ٗبٓی ث٠ پطاًٜسُی زض ؾطٗبی٠ ُگزاسی

ػذم اضشاف ثش سٍی ثبصاسّبی هختلف ٍ ّویٌغَس ػذم آضٌبئی کبفی ثب همَلِ هذیشیت کست ٍ کبس ٍ سشهبیِ ًوی ثسٓیْ 

 .تَاًٌذ تَصیِ ای ػبلی ثِ سشهبیِ گزاساى داضتِ ثبضٌذ

اسی دس هَاسدی کِ خَدضبى ثِ سشهبیِ گزاس پیطٌْبد اغلت هطبٍساى هبلی خَد حبضش ثِ سشهبیِ گزٌٛت٠ ربٓت ایٚ اؾت 

دسآهذ خَد سا اص ساُ هطبٍسُ ثذست هی آٍسًذ ًٍِ اص ساُ سشهبیِ ١٘یٜغٞض ثؿیبضی اظ ایٚ ٗكبٝضاٙ  هی دٌّذ ًیستٌذ.

 .ثؼجبضت زیِط آ٢ٛب ًبضٜٗس ١ؿتٜس ٠ٛ ؾطٗبی٠ ُصاضگزاسی.

پیطٌْبد سشهبیِ گزاسی آًْب دس ثبیس ػٜٞاٙ قٞز ایٚ اؾت ٠ً زض ًكٞض ذٞزٗبٙ  اغلت هطبٍساى هبلیٌٛت٠ ای ٠ً زض ٗٞضز 

ثؼجبضتی ٗكبٝضاٙ ٜٗبكغ ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ ضا زض ٗوبثْ ٜٗبكغ  چبسچَة هٌبفغ خَدضبى است ًِ دس ساستبی هٌبفغ سشهبیِ گزاس.

ی ٗؼبٗالت ٛیع ثطز ٛیؿت. ثؿیبضی اظ ٝاؾغ٠ ١ب-ذٞز هطاض ٗی ز١ٜس.ٛٞع ِٛطـ آ٢ٛب زض ٗوبثْ ؾطٗبی٠ ُصاضاٙ ِٛطـ ثطز

ثسیٚ ٠ُٛٞ ػْ٘ ٗی ًٜٜس.آ٢ٛب ث٠ ضاحتی ثربعط زضیبكت حن ً٘یؿیٞٙ ذٞز)٠ً زض ٗوبثْ ٗجٔؾ ؾطٗبی٠ ُصاضی ثؿیبض ٛبچیع 

اؾت( ٜٗبكغ ؾطٗبی٠ ُصاض ضا ث٠ ذغط ٗی اٛساظٛس. ث٠ ١٘یٚ زٓیْ اؾت ٠ً اكعایف ١ٞـ ٗبٓی ثطای تي تي اكطاز ضطٝضی 

 .اؾت

 :اًَاع َّش

 (EQ)یزبٛی١ ،١ٞـ(IQ)١ٞـ ٠ً ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض زازٟ ثٞزٕ ،١ٞـ ضا ث٠ ؾ٠ زؾت٠ ١ٞـ ش١ٜی آذطیٚ توؿیٖ ثٜسی

اظ ٠٘١ ١ٞق٢ب ث٢تط قٜبذت٠ قسٟ اؾت (IQ)توؿیٖ ًطزٟ ثٞز.زض ایٚ توؿیٖ ثٜسی ،١ٞـ ز١ٜی(SQ)ٝ ١ٞـ ارت٘بػی

حتی ٝ  ثیي اخضای یک هدوَػِ هیضاى تَاًبئی دس هحبسجبت ٍ استجبطضا ٗیساٜٛس . ایٚ ١ٞـ  IQ .اًخط اكطاز ٜٗظٞض اظ
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زض ُصقت٠ ً٘تط قٜبذت٠ قسٟ ثٞز ٝٓی اٗطٝظٟ زض ایٜتطٛت (EQ) ، ١ٞـ ١یزبٛی ًگبُ خاللبًِ ثِ هسبئل سا ًطبى هی دّذ

هیضاى تَاًبئی کٌتشل ثغٞض ذالن٠  (EQ)ث٠ ظثبٙ كبضؾی ٗغبٓت ظیبزی ضا زض ایٚ ذهٞل ٗی تٞاٙ یبكت.١ٞـ ١یزبٛی

دس  هَثش هیضاى تَاًبئی ثشلشاسی استجبطٛیع (SQ)ٝ ١ٞـ ارت٘بػی ت سا هی گَیٌذػَاعف ٍ احسبسبت ٍ ّیدبًب

)ٗی  ثبال ًیست (IQ)ػبهل هَفمیت ،داضتي َّش رٌّیضا ٛكبٙ ٗی ز١س.اٗطٝظٟ زاٛكٜ٘ساٙ ٗتٞر٠ قسٟ اٛس ٠ً  اختوبع

توؿیٖ  . رسای اظ ایٚثبال است (SQ)ٍ َّش اختوبػی (EQ)( ثلکِ داضتي َّش ّیدبًیتٞاٛس ٗٞحط ثبقس

 َّش ۹ثٜسی،ضاثطت ًیٞؾبًی زض ًتبة ذٞز )ث٠ ٛوْ اظ ًتبة ١ٞاضز ُبضزٛط ٠ً ١ٞـ ضا ث٠ ١لت زؾت٠ توؿیٖ ًطزٟ اؾت( 

 .ضا تؼطیق ًطزٟ اؾت ٠ً ث٠ ػویسٟ ِٛبضٛسٟ ایٚ ١ٞق٢ب ١ط ًسإ ٌٗ٘ٚ اؾت زض ثطُیطٛسٟ ١ٞـ زیِط ٛیع ثبقس

 :ایٚ توؿیٖ ثٜسی ث٠ قطح ظیط اؾت

 (تبسیَّش صثبى ضٌبختی)گف -１

 (سیبضیبتی)ضوبسضی-َّش هٌغمی-۲

 َّش هَسیمیبئی-۳

 (خٌجطی)فیضیکی-َّش خسوبًی-۴

 َّش فضبئی-۵

 (َّش هیبى فشدی)تؼبهل ثیي افشاد-۶

 (َّش دسٍى فشدی)دس دسٍى خَد فشد-۷

 َّش عجیؼی-۸

 ثصیشت-۹

 

 تؼبسیفۺ

 (َّش صثبى ضٌبختی)گفتبسی -

 (سیبضیبتی)ضوبسضی-َّش هٌغمی- 

ضؼیف ثَدى ّش کذام اص ایي دٍ َّش یبزُیطی ظثبٙ رسیس ٝ ١٘یٜغٞض زضؼ ذٞاٛسٙ ٗٞضز ٛیبظ ١ؿتٜس.ایٚ زٝ ١ٞـ ثطای 

 .ٗؼ٘ٞال هٞی اؾت ضبگشد اٍلْبایٚ ١ٞق٢ب زض هٌدش ثِ ضؼف دس یبدگیشی دسٍس هی ضَد.
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 َّش هَسیمیبئیۺ یبدگیشی هَسیمی،دسٍس هَسیمی ٍ آٌّگ ضٌبسی- 

 صش لْشهبًیخٌجطی)فیضیکی(ۺ سضذ دس ٍس-َّش خسوبًی-

 .َّش فضبئیۺایي َّش ثشای دیذى فضب ّب ٍ الگَّب ٍ عشحْب استفبدُ هی ضَد-

َّش هیبى فشدیۺایي َّش دس ایدبد استجبط ثب هشدم استفبدُ هی ضَد.ّشچمذس ایي َّش ثبالتش ثبضذ ثشلشاسی استجبط -

 .ثْتش ٍ هَثشتش اتفبق هی افتذ

 .غشح هی ضَد.ثؼجبست دیگش ایي َّش سا خَدآگبّی هی گَیٌذَّش دسٍى فشدیۺایي َّش ثشای استجبط ثب خَد ه-

 .َّش عجیؼیۺایي َّش حسبسیت یک فشد سا ثب دًیبی پیشاهَى تَصیف هی کٌذ-

ثصیشتۺلذست تطخیص یک هَلؼیت دس آیٌذُ ٍ ػکس الؼولی صحیح دس اهشٍص ًطبى اص ثصیشت داسد.آًچِ سّجشاى سا -

 .ثصیشت استاص پیشٍاى هدضا هی کٌذ داضتي یب ًذاضتي 

 کذام َّش ػبهل ثشٍتوٌذ یب فمیش ضذى است؟

ػبهل تَاًبئی کٌتشل ػَاعف ٍ ٠ً زض هؿ٘ت هجْ اقبضٟ قس  َّش دسٍى فشدی)تؼبهل دسًٍی( یب ّوبى َّش ّیدبًی

 .هی ضَدٍ یب استجبط هَثشاحسبسبت است کِ هٌدش ثِ اًدبم یبػذم اًدبم ٍظبیف 

اهَس هبلی هَفك ًیستٌذ ٍ ثِ دًجبل اهٌیت ضغلی ّستٌذ.دس ًتیدِ دس سغح  ثذلیل ضؼف دس ایي َّش،دسثسیبسی اص هشدم 

 .هتَسظ ثِ پبئیي هی هبًٌذ

هبًٌذ هیبى فشدی ٍ هٌغمی ٍ .زاضا ثٞزٙ ١ٞق٢بی زیِط کبفی ًیستٝٓی  داضتي َّش دسٍى فشدی ثشای هَفمیت الصم است

 .سشػت ثجخطذَّش عجیؼی ٍ ثصیشت هی تَاًذ پشش اص دایشُ فمش ثِ ثشٍت سا ثسیبس 

آجت٠ ٛوف اتلبهبت ٝ ضشایظ هبلی ٍ ًَع صًذگی ّش فشد ،هتٌبست ثب هیضاى ثْشُ َّضی آى فشد اص َّضْبی گفتِ ضذُ داسد.

حٞازث ٛب٢ُبٛی ٛیع ٗی تٞاٛس ٗٞرت تـییطات ٛب٢ُبٛی قٞز ٝٓی ثبظ ١ٖ ؾ٢ٖ ث٢طٟ اظ ١ط ًسإ اظ ١ٞق٢ب اؾت ٠ً زض ایٚ 

 .ثبظُكت ث٠ ٛوغ٠ هجٔی ثبقس حبٓت ٗی تٞاٛس تؼییٚ ًٜٜسٟ ظٗبٙ

ذٞز ضا زض  تَاًبئی کٌتشل ػَاعف ٍ احسبسبت.آ٢ٛب داسای َّش دسٍى فشدی یب ّیدبًی لَی ّستٌذػوَهب ثشٍتوٌذاى 

. ٛٞع ٍ ثذلیل داضتي َّش هیبى فشدی ثبال تَاًبئی ّوشاُ ٍ ّوسَ کشدى دیگشاى ثب خَد سا ًیض داسًذؾغح ثبالئی زاضٛس 
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ثبالی آ٢ٛب اؾت.١٘یٜغٞض  َّش دسٍى فشدی ٍ هیبى فشدی٠ً ٛبقی اظ  ثِ خبصی ثشای دیگشاى داسدخبرضكتبض آ٢ٛب ؿبٓجب 

 .ضا ٛیع زاضٛس َّش هٌغمی ٍ عجیؼی ٍ ثصیشتاؿٔت آ٢ٛب 

 :ثخطْبی هغض اًسبى

 :زض ٗـع ؾ٠ ثرف انٔی ٝرٞز زاضز

 :لسوت چپ هغض- ۱

ت.هؿ٘ت ؾ٘ت چپ ٗـع، ثیكتطیٚ ١٘طا١ی ضا ثب ذٞاٛسٙ،ٛٞقتٚ،نحجت ًطزٙ ٝ ٜٗغن ث٠ هؿ٘ت ؾ٘ت چپ ٗـع ٗطثٞط اؾ

 .ضیبضی ٝ زضٝٙ كطزی زاضز-١ٞق٢بی ظثبٙ قٜبذتی،ٜٗغن

ًَیسٌذگی،هٌْذسی،ٍکبلت،استبدی داًطگبُ،حسبثذاس ٍ اؾت ثطای ٗكبؿٔی چٞٙ: لسوت چپ هغضضبى لَیاكطازی ٠ً 

 .ٗلیس ١ؿتٜس هطبغلی اص ایي دست

 :لسوت سوت ساست هغض-۲

.١ٞق٢بی كضبئی ٝ ٗٞؾیویبئی غَس کلی تخیل ٍ خاللیت دس لسوت ساست هغض صَست هی گیشدٌّش،هَسیمی،تصبٍیش ٍ ث

 .ثیكتطیٚ ١٘طا١ی ضا ثب هؿ٘ت ؾ٘ت ضاؾت ٗـع زاضٛس

دس هطبغلی چَى عشاحی،هؼوبسی،ضؼش،هَسیمی،ًمبضی ٍ هطبغلی اص ایي دست هَفك خَاٌّذ اكطازی ٠ً ضاؾت ٗـع ١ؿتٜس 

 .ثَد

 :هغض ًیوِ َّضیبس-۳

١ٖ ٛبٗیسٟ ٗی قٞز.١ٞـ  هغض اثتذائی ٍ یب ضویش ًبخَدآگبُ،ایٚ هؿ٘ت ٗی ثبقس.ایٚ هؿ٘ت  تشیي ثخص هغضلذستوٌذ 

 .زضٝٙ كطزی ثیكتطیٚ اضتجبط ضا ثب ایٚ هؿ٘ت اظ ٗـع زاضز

اگش ضویش ًبخَدآگبُ .چطا ٠ً َّش دسٍى فشدی ّش ضخصی تؼییي کٌٌذُ هیضاى هَفمیت اٍ دس ّش صهیٌِ ای هی ثبضذ

 .کست سا ثپزیشد ثمیِ کبسّبی هشثَط ثِ ّش پزیشش دس اداهِ اتفبق خَاّذ افتبدپیشٍصی یب ض

.زض قطایغی ٠ً تَاًبئی )َّش(اًتخبة ٍاکٌص هٌبست ًبخَدآگبُ ثبالئی ًیض داسًذثبال زاضٛس  َّش دسٍى فشدیًؿبٛی ٠ً 

 .سكٌط ٝ ضكتبض ٗی ًٜٜ ، ض٘یط ٛبذٞزآُبٟ تحت ًٜتطّ تطؼ زضآیس ٗطزٕ ٗتلبٝت اظ هجْ ذٞز
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پس حبلت ضویش ًبخَدآگبُ .تطخیص حبلت ضویش ًبخَدآگبُ، لجل اص ّش گًَِ تفکش ٍ اتخبر تصوین ثسیبس ثسیبس هْن است

 .خَد سا لجل اص استفبدُ اص لسوت چپ ٍ ساست خَد اًتخبة کٌیذ

٠ ق٘بض ٗی ُعی٠ٜ ٜٗبؾجی ث َّش دسٍى فشدی ثبالثطای اكطاز زاضای  ضغلْبئی کِ ًیبصهٌذ کٌتشل صیبد استشس ّستٌذ

 .زاضٛس ١ب ١ٞـ زضٝٙ كطزی ثبالئیضٝٛس.اكطاز پٔیؽ،پطؾتبض

 .کبسآفشیٌبى ًیبص صیبدی ثِ سغح ثبالئی اص ایي َّش داسًذ

 کذام ثخص هغض ػبهل فمیشٍ ثشٍتوٌذ ضذى است؟

یْ ایٚ توطیجب ٠٘١ ٗطزٕ زٛیب زٝؾت زاضٛس حطٝتٜ٘س قٞٛس ٝٓی ٛ٘ی قٞٛس ٝ زضنس ٗؼسٝزی اظ آ٢ٛب حطٝتٜ٘س ٗی قٞٛس.زٓ

 .ٗؿئ٠ٔ ثب تٞر٠ ث٠ تٞضیحبتی ٠ً زضثبضٟ ؾبذتبض ٗـع زازٟ قس ؾرت ثٜظط ٛ٘ی ضؾس

ٝهتی اظ ًؿی ٗی پطؾیٖ آیب ٗی ذٞا١ی حطٝتٜ٘س قٞی؟پبؾد ٗخجت ٝ كٞضی ذٞا١س ثٞز.چٞٙ پبؾد اظ هؿ٘ت ؾ٘ت چپ 

شای ثشٍتوٌذ ضذى غیش لبثل ضویش ًبخَدآگبُ ضشایظ هَخَد سا ثٗـع یؼٜی اظ ثرف ٜٗغوی ٗـع زازٟ ٗی قٞز زض حبٓی٠ٌ 

 .ثبٍس هی داًذ

 ضویش زض ٠٘١ ٝ ٠٘١ …ٝ ًذاضتي اػتوبد ثِ ًفس،هطکالت هْبستی،هطکالت خبًَادگی،خَد کن ثیٌی،ًذاضتي سشهبیِ

 .قٞٛس ٗی حي ًبخَدآگبُ

٠ً ػبْٗ ثؿیبضی اظ قٌؿت٢ب ٝ یب ؾٌٞٙ ٝ ػسٕ حطًت ٗی قٞز زض ض٘یط ٛبذٞزآُبٟ پصیطكت٠ ٗی  تشس اص ضکست

لذستوٌذ تشیي لسوت ٍخَدی ّش اًسبى  فشهبًذُ اصلی ّش اًسبًی ضویشًبخَدآگبُ اٍست.ثؼجبستی.چطا ٠ً قٞز

 .ضویشًبخَدآگبُ اٍست

 .آًْب فمیش ثَدى ٍ فمیش هبًذًطبى سا دس ضویش ًبخَدآگبّطبى پزیشفتِ اًذ.١ؿتٜس فمیش ثَدى هؼتبد ثِثؿیبضی اظ اكطاز 

 چگًَِ ثبیذثیي سِ لسوت هغض تؼبدل ثشلشاس کشد؟

داًص اسصش ثیطتشی ًسجت ثِ خاللیت ٍ پزیشش یک  ،زضآٗٞظـ ؾٜتی ٠ً ؾب٢ٓبؾت زضٗساضؼ ًكٞض ٗب رطیبٙ زاضز

زض . اسصش داًص سا فشاتش اص تَاًبئی تشکیت کشدى ّش سِ ثخص هغض هی داًذ دیگشثؼجبضت .هسئلِ ثشای هغض داسد
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ثبیذ ثتَاًذ تَاى ّش سِ لسوت هغض سا ثب ّن ّوتشاص کٌذ ٍ ثدبی ایي کِ سِ هغض ػلیِ  ثش ٍ کبساآهَصش هَیک  حبٓی٠ٌ

اُطًؿی ثتٞاٛس ١طؾ٠ ٗـع ضا ١٘طاؾتب ًطزٟ ٝ تٞؾؼ٠ ز١س قبٛؽ ثیكتطی ثطای ٗٞكویت زض .ّن کبسکٌٌذ ثب ّن کبسکٌٌذ

 .ظٛسُی ذٞا١س زاقت

ٛ٘ی ًٜس. ای٠ِٜٛٞ اؾت  ضویشًبخَدآگبُ قٞز ٝ ١یچ تٞر٢ی ث٠ ایٚ ٛٞع آٗٞظـ ت٢ٜب ثط هؿ٘ت ؾ٘ت چپ ٗـع ٗت٘طًع ٗی

٠ً ثؿیبضی اظ اكطاز ثب تٞاٛبئی ١بی ثبالی ٜٗغن ٝ ضیبضی ٝ ػٖٔ ٝ زاٛف كبضؽ آتحهیْ ٗی قٞٛس ٝٓی اظ قٌؿت ذٞضزٙ 

 .ٗی ُطزٛس اهٌیت ثدبی فشصت ٝ پصیطكتٚ ٗؿئٞٓیت ظٛسُی ذٞز ٝحكت زاضٛس ٝ ث٠ زٛجبّ

ضویش ًبخَدآگبُ،تخیل ٍ  هبًٌذ٢ٛب زض ربٗؼ٠ ٗب ًٖ ٛیؿتٜس ثطای زاٛف ثیف اظ ١ط پبضاٗتط زیِطی ایٚ اكطاز ٠ً تؼساز آ

ٝ نطكب كوظ ث٠ زاٛف ا١٘یت ٗی ز١ٜس.آ٢ٛب پؽ اظ ؾب٢ٓب تالـ  اضظـ هبئٜٔس خاللیت ٍ تَسؼِ هتَاصى ّشسِ ثخص هغض

بٝضیٜی هطاض ٗی ز١ٜس ٠ً تٞنی٠ ١بیكبٙ ثط اذتیبض ؾطٗبی٠ ذٞز ضا زض اذتیبض ٗك، ثطای ث٢تطیٚ ثٞزٙ زض ظٗی٠ٜ زاٛف 

 .پطاًٜسُی ؾطٗبی٠ ُصاضی اؾتٞاض اؾت

آجت٠ ایٚ تٞنی٠ اظ زیس یي ض٘یط ٛبذٞزآُبٟ ١طاؾبٙ، یي تٞنی٠ ١ٞقٜ٘سا٠ٛ تٔوی ٗی قٞز زض حبٓی٠ٌ ٝاضٙ ثبكت یٌی اظ 

 .ٗی زاٛس(هحبفظت دس ثشاثش خْل )حطٝتٜ٘ستطیٚ اٛؿب٢ٛبی ضٝی ظٗیٚ ایٚ ػْ٘ ضا

 بًی ثشدًیب حکَهت هی کٌٌذ؟چِ کس

. چپ ٗـع١ب كٌط ٗی ًٜٜس ت٢ٜب یي ٗـع ٝ یي ١ٞـ ٝرٞز زاضز ٝ اظ زیِط ثرك٢بی دًیب تَسظ چپ هغضّب اداسُ هی ضَد

آًْب پَل سبختي سا ثش اسبس یک فشهَل سیبضی هی ثیٌٌذ ٍ ٍلتی یک ثحشاى یب سکَد .ٗـع ٝ ١ٞق٢بی زیِط آُبٟ ٛیؿتٜس

 ِ ثي ثست هی سسٌذ.ةاتفبق هی افتذ آًْب ًیض ث

 چگًَِ هی تَاى هَفك ضذى سا آهَخت؟

ثبیذ ثِ ضیَُ خَدتبى فکشکٌیذ.ایٌکِ چگًَِ افشادی ثب َّش ثبال کَسکَساًِ اص دیگشاى تملیذ هی ٝاضٙ ثبكت ٗی ُٞیس:))

 .ًٜستٞنی٠ ٗی  اٝ ذٔن ًطزٙ ٝ یب ٛٞآٝضی ضا ثزبی تؤیس ًطزٙ اظ زیِطاٙ(( کٌٌذ،ّویطِ هشا حیشت صدُ هی کٌذ.
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تفکش  ًحَُضاثطت ًیٞؾبًی زض تؼطیق كطایٜس آٗٞظقی ذٞز، ٗی ُٞیس ٝهتی ث٠ زاٛف آٗٞظاٙ ثب١ٞـ ٝ تحهیْ ًطزٟ، 

ضا آٗٞظـ ٗی زازٕ ضٝٛس آٗٞظقی ثطای زاٛف آٗٞظاٙ تطؾبٜٛسٟ  خلك کشدى ثدبی تملیذ کشدى ٍ خبسج اص سبختبسّبی سایح

 .ثٞز ٝ ایٚ ٗٞرت ١یزبٙ ٗٚ ٗیكس

تطؾبٛسٟ قسٟ ثٞزٛس ٠ً  ص ثِ اهٌیت ضغلی،ٍخَد یک فشهَل خبدٍئی ثشای سشهبیِ گزاسی ٍ پشّیض اص اضتجبًُیب آ٢ٛب چٜبٙ ثب

 .ؾرت تطیٚ هؿ٘ت ًبض ٗٚ ثٞز تشس قٌؿتٚ ایٚ حٔو٠ ١بی تٞ زض تٞی

ی رٔت اٌٗبٙ پصیط ٛیؿت.ٝ ثطا کل هغض ًیٞؾبًی زض ازا٠ٗ ٗی ُٞیس آ٢ٛب ثبیس یبز ٗی ُطكتٜس ٠ً ٗٞكویت ثسٝٙ اؾتلبزٟ اظ

تٞر٠ ٗی ُلتٖ ))قبُطز ا٢ٓٝب ثطای قبُطز تٜج٢ٔب ًبضٗی ًٜٜس ٝ قبُطز ز٢ٗٝب ثطای زٝٓت((ایٚ ر٠ٔ٘ ثبػج ٛبضاحتی آ٢ٛب 

 .ٗیكس ٝٓی ٝهتی ٜٗغن ذٞز ضا ثطایكبٙ تٞضیح ٗی زازٕ ٗتٞر٠ ٗی قسٛس

 آیب تبکٌَى دس هَسد ))اػصبة آیٌِ ای(( چیضی ضٌیذُ ایذ؟

٠ٜٗ زٛیبی ٗب ٝ ًؿبٛی ضا ٠ً ثب آ٢ٛب ١٘طاٟ ٗی قٞیٖ ضا ٗحسٝز ٗی ًٜس.زاٛكٜ٘ساٙ ػهت اػهبة آی٠ٜ ای ُٞیف،٢ٓز٠،زا

 .١بی ٗب ث٠ ق٘بض ٗی آیٜساػصبة آیٌِ ای اص لذستوٌذ تشیي ثخطْبی یبدگیشی هغضقٜبؼ ٗؼتوسٛس 

ؾٚ زیِٞ -بٓیلطٛیب ٗی ًٜس.ضاٗب چبٛساضٙ اؾتبز ضٝاٛكٜبؾی زاٛكِبٟ ً سفتبسّبی دیگشی سا کپی ،اػهبة آی٠ٜ ای ٗبٜٛس آی٠ٜ

 .ا١٘یت ظیبزی زاضٛس آًْب دس فشاگیشی صثبى ٍ تملیذٗؼتوس اؾت ٠ً 

دس دًیبی کست ٍ کبس ٍ سشهبیِ  ضاثطت ًیٞؾبًی ثب ٗغطح ًطزٙ ایٚ ثحج ث٠ زٛجبّ یي ٛتیز٠ اؾت.ٝ آٙ ایٚ اؾت ٠ً

ٗٞضز یبضا٠ٛ ١ب ٝ ٢ًٌ٘بی زٝٓت .ٗخال زض ٝضغ ًٜٞٛی ًكٞض زض گزاسی،افشاد فمیش ثب گَیص یک آدم فمیش صحجت هی کٌٌذ

 .نحجت ٗی ًٜٜس

ُٞیف هكط ٗتٞؾظ ٛیع ُٞیف ٗتلبٝتی اؾت .آ٢ٛب زضٗٞضز پطاًٜسُی ؾطٗبی٠ ُصاضی ٝ ظٛسُی زض ؾغحی پبئیٚ تط اظ ؾغح 

زضاٗس نحجت ٗی ًٜٜس ٝ اكطاز حطٝتٜ٘س ٛیع ُٞیف ذبل ذٞز ضا زاضٛس.آ٢ٛب ث٠ ت٘طًع ؾطٗبی٠ ُصاضی ٝ ظٛسُی زض ث٢تطیٚ 

 .ٗؼتوسٛسؾغح 
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ثب آ٠ٌٛ  .هغضّبی هب هبًٌذ فشستٌذُ ّب ٍ گیشًذُ ّبی تلَیضیًَی است ث٠ ثیبٙ ؾبزٟ اػهبة آی٠ٜ ای ث٠ ایٚ ٗؼٜی اؾت ٠ً

 .ًؿی نحجت ٛ٘ی ًٜیٖ ٝٓی ٗـع١بی٘بٙ زض ؾغٞح ػ٘ین ثب یٌسیِط زض اضتجبط اؾت  ث٠ ظب١ط ثب

جبعبتكبٙ ١٘بٙ اضتجبط ؾغٞح ػ٘ین ٗـع١بیكبٙ ٗخال ١٘بٙ ضز ٝ ثسّ ًطزٙ اٛطغی ٗخجت ٝ ٜٗلی ثیٚ آز٢ٗب زض اضت

هشدم ّن احسبس خَثی ًسجت  ، ثبضن ًذاضتِ خَدم دسثبسُ خَثی احسبس اگشؾت.ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس ٗٚ آٗٞذتٖ ا

ٝاًٜف زیِطاٙ ٛؿجت ث٠ ٗب ثط اؾبؼ ػالی٘ی اؾت ٠ً ٗب ثطایكبٙ اظ ذٞزٗبٙ ٗربثطٟ ٝ ثطػٌؽ.ثؼجبضت زیِط  ثِ هي ًذاسًذ

 .ٗی ًٜیٖ

هب هی تَاًین ثشداضت دیگشاى ًسجت ثِ خَدهبى سا اص عشیك تغییش ثشداضت  ٠ًیي ٌٛت٠ ذٞة اػهبة آی٠ٜ ای ایٚ اؾت 

 .خَدهبى دس هَسد خَدهبى تغییش دّین

 .،٠ً ًبضی ؾرت ٝٓی قسٛی اؾت اٛزبٕ ز١یٖ تٌظین ٍ تؼذیل اػصبة آیٌِ ایایٌٜبضضا ٗی تٞاٛیٖ اظ عطین 

ٝ ثجیٜیٖ زض ًسإ عیق اظ اكطاز ربٗؼ٠ هطاض  اسصیبثی کٌین لجل اص ّش الذاهی ثب پشسیذى سئَاالتی خَد ساالصم است  ثٜبثطایٚ

 .زاضیٖ.ایٚ ؾئٞاالت ٗی تٞاٛس ؾئٞاالتی ٗبٜٛس ؾئٞاالت ظیط ثبقس

 ٗویبؼ ٗب ثطای ٗٞكویت چیؿت؟ -

 ٛوبط هٞتی ٠ً ثب تٌی٠ ثط آ٢ٛب ٗی تٞاٙ پیطٝظ قس چ٠ ١ؿتٜس؟-

 آیب ٗـع ذٞز ضا ثطای ثطٛسٟ قسٙ آٗٞظـ زازٟ ایٖ؟-

 .١بی ٗب یٌپبضچ٠ ٝ ثب ١ٖ ًبض ٗی ًٜٜس یب ػٔی٠ ١ٖ؟ ٝ ؾئٞاالتی اظ ایٚ زؾتآیب ٗـع-

چِ  اظ ٛظط اٝ ایٚ اؾت ٠ً همیبس هَفمیت قسٕضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیس: ثسٓیْ هطاض ُطكتٚ زض ًٜبض پسض حطٝتٜ٘س،ٗتٞر٠ 

ب ًبضٌٛطزٙ زاضز)آظازی ،ثب چ٠ اكطازی ٝهت ذٞز ضا ٗی ُصضاٛس،چوسض آظازی ثطای ًبضًطزٙ یهیضاى پَل دسهی آٍسد

 .ظٗبٛی(ٝ چ٠ ًبض١بئی ضا ذٞزـ ایزبز ًطزٟ ثٞز

.زضؼ ذٞاٛسٙ زض ٗساضؼ ٝ زاٛكِب٢١بی ٗؼطٝف همیبس هَفمیت ثشای ّش فشد هوکي است ثب فشد دیگش کبهال هتفبٍت ثبضذ

تٞاٛس ثطای ػسٟ  ٝ ٗؼتجط،ازا٠ٗ تحهیْ زض ضقت٠ ١بی زضر٠ یي ٝ اؾترسإ یب تسضیؽ زض یي قطًت یب زاٛكِبٟ ثعضٍ ٗی
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ای ٗٞكویت ٗحؿٞة قٞز ٝ یب اضتوبءضتج٠ قـٔی ٝ ثسؾت آٝضزٙ پؿت ١بی ٗسیطیتی ٌٗ٘ٚ اؾت ثطای ثطذی اكطاز ٗٞكویت 

 .ٗحؿٞة قٞز زض حبٓی٠ٌ ثطای ثطذی زیِط ٌٗ٘ٚ اؾت ایٚ ٗٞاضز رصاثیتی ٛساقت٠ ثبقس

ٍ هحیظ پشٍسش یبفتي آى فشد هی ثبضذ.ٍلی ثِ اػتمبد هب تؼییي اٍلَیت ّبی صًذگی ثشای ّشکسی تبثغ تیپ ضخصیتی 

 (زض آیٜسٟ ثیكتط ث٠ اٛٞاع تیپ قرهیتی ذٞا١یٖ پطزاذت)تیپ ضخصیتی تبثغ لَیتشی است

 تؼییي اٍلَیتْب

ّش لذس تؼییي اٍلَیتْبی صًذگی ٍ همیبس هَفمیت دس سٌیي کوتشی صَست ثگیشد احتوبل هَفمیت ثیطتش خَاّذ ث٠ ثبٝض ٗب

ٝ ظٗبٙ ثیكتطی ثطای ٗٞكویت ٝرٞز ذٞا١س  ض ضاؾتبی ا١ساف تؼییٚ قسٟ ٗت٘طًع ذٞا١س قست٘بٕ ٛیط١ٝب زچٞٙ  ضذ

ٝ ٗی تٞاٛس زض ١ط ؾٜی ٝ ثی ١یچ ٗحسٝزیتی  ١یچ ظٗبٛی ثطای ایٚ تؼییٚ اٝٓٞیت٢ب ٝ اٛتربة ٗؿیط زیط ٛیؿتزاقت.اُط چ٠ 

 .یط ٗؿیط ٗكٌٔتط ذٞا١س ثٞزاٛزبٕ قٞز ٝٓی زض ؾٜیٚ ثبالتط ثسٓیْ ای٠ٌٜ اٌٗبٙ تـییط ً٘تط ذٞا١س قس تـی

٠ً ٗی ذٞا١ٖ ظٛسُی إ ثط  ّش چِ سشیؼتش اًتخبة کٌن ًیٞؾبًی ٗیِٞیس:ثب آٗٞظق٢بی پسض حطٝتٜ٘س زضیبكتٖ ث٢تط اؾت

ٗؿیط ًبضٜٗسی ضا زٛجبّ ًٜٖ ٝ ٗٞرت حطٝتٜ٘س تط قسٙ قرم یب ٗجٜبی ٗویبؼ ٗٞكویت چ٠ ًؿی ثٜب ًٜٖ.آیب ٗی ذٞا١ٖ 

 ..زض ٢ٛبیت اٛتربة ٗٚ ٗؿیط پیك٢ٜبزی پسض حطٝتٜ٘س ثٞزپسض حطٝتٜ٘س ضا اٛتربة ًٜٖ اقربل زیِط قٕٞ ٝ یب ٗؿیط

ٝٓی ضؾیسٙ ث٠  اًتخبة هسیش پذس ثشٍتوٌذ هسیش پشچبلص تش ٍ دضَاستشی است ٠ًایٚ ٌٛت٠ ضا ٛیع ٛجبیس اظ ٛظط زٝض زاقت 

 .ّن لزت ثخص تش است ٍ ّن هشفِ تش ٗٞكویت زض آٙ

ضا اظ ذٞزتبٙ  هؿ٘ت هجْ تربة ثیٚ ٗؿیط١بی ٗرتٔق پیك٢ٜبز ٗی ًٜٖ ؾئٞاالتثطای تؼییٚ ٗؿیط ظٛسُی ٝ اٛ

 .ثپطؾیس.رٞاة نبزهب٠ٛ ث٠ آٙ ؾئٞاالت، ث٠ ق٘ب زض اٛتربة نحیح ٗؿیط ثب تٞر٠ ث٠ تیپ قرهیتیتبٙ ً٘ي ذٞا١س ًطز

چشا َّش هبلی هب ضؼیف است؟ 

ٝ یب  هبلی ّن ًیستین لبدس ثِ اتخبر سبدُ تشیي تصوین گیشیْبی ثؼضبؿیبضی اظ ٗب اظ ً٘تطیٚ ١ٞـ ٗبٓی ثطذٞضزاضیٖ ٝ ث

ای٠ٌٜ ته٘ی٘بت ٗبٓی اقتجبٟ ٗی ُیطیٖ.ثؼضب ذب٠ٛ یب ٗٔي ذٞز ضا زض ثستطیٚ ظٗبٙ ٌٗ٘ٚ ٗی كطٝقیٖ ٝ ثبظاض ،پؽ اظ 

http://www.miliyarder.com/1391/11/21/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C47/
http://www.miliyarder.com/1391/11/21/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C47/
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كطٝـ ضقس ظیبزی ٗی ًٜس ٝ ٗتضطض ٗی قٞیٖ.ایٚ اتلبم ثطای ثؿیبضی اظ ٗب زض ٗٞضز زاضائی ١بی زیِطٗبٙ ٛیع ٗی اكتس.آیب 

 ٟ ایٖ زٓیْ ایٚ ضؼق ٗب چیؿت؟تبًٜٞٙ اظ ذٞزٗبٙ پطؾیس

ضاثطت ًیٞؾبًی زض ًتبة ذٞز ث٠ زٝ زٓیْ اقبضٟ ٗی ًٜس ٝٓی ث٠ ٛظط ٗٚ یي زٓیْ زیِط ١ٖ ٝرٞز زاضز ٠ً زض ازا٠ٗ ث٠ آٙ 

 .ذٞا١یٖ پطزاذت

 .ًیٞؾبًی زٓیْ آٙ ضا زٝ اقٌبّ ٗی زاٛس

اضکبل اٍلۺ .َّش هبلی چیضی ثِ هب یبد دادُ ًطذُ استدس هذاسس دس هَسد پَل ٍ التصبد ٍ 

ایٚ اقٌبّ زض ؾیؿتٖ آٗٞظقی ًكٞض ٗب ١ٖ ٝرٞز زاضز.ٗب زیپٖٔ ٗی ُیطیٖ ٝٓی آُب١ی٘بٙ اظ ٗؿبئْ ٗبٓی حساهْ اؾت.حتی 

ًؿبٛی ٠ً زض زثیطؾتبٙ ضقت٠ ١بی ٗطتجظ ضا ١ٖ ٗی ذٞاٜٛس چیع ظیبزی زض ایٚ ذهٞل یبز ٛ٘ی ُیطٛس.زض زاٛكِب٢١ب ١ٖ ث٠ 

تطتیت اؾت ٝ ث٠ ؿیط اظ ثطذی ضقت٠ ١بی ٗطتجظ آٙ ١ٖ اؿٔت زض ٗوغغ ًبضقٜبؾی اضقس ، زیِط ضقت٠ ١ب چیع ظیبزی  ١٘یٚ

زض ایٚ ذهٞل یبز ٛ٘ی ُیطٛس.ثربعط زاضٕ ثطای ٗب ٠ً زض ضقت٠ ٢ٜٗسؾی زضؼ ٗی ذٞاٛسیٖ كوظ زٝ ٝاحس اذتیبضی زضؼ 

 .تٜعیْ ٝ اظ ایٚ زؾت ٗؿبئْ ثٞز تسضیؽ ٗی قساهتهبز ٢ٜٗسؾی ٠ً ثیكتط ٗؿبئْ ٗطثٞط ث٠ اضظـ ظٗبٛی پّٞ،

هسبئل هبلی هَسد ًیبص خَد سا اص کسبًی یبد گشفتِ این کِ آًْب  ثٜبثطایٚ ثب تٞر٠ ث٠ ایٚ ضؼق ؾیؿتٖ آٗٞظقی،اؿٔت ٗب

 .ّن داسای َّش هبلی ثبالئی ًجَدُ اًذ

 .ٞؾظ ضا ث٠ ١٘یٚ زٓیْ ٗی زاٛسًیٞؾبًی زٓیْ ٝرٞز تؼساز ظیبز اكطاز ٗتٞؾظ ربٗؼ٠ ٝ ته٘یٖ ُیطی٢بی ٗبٓی ٗت

 .اضکبل دٍمۺدس هذاسس ضویش ًبخَدآگبُ تمَیت ًوی ضَد

.ؾیؿتٖ ٛ٘طٟ ٗحٞض ٝ ٗسضى ثدبی آهَصش ثشای اًگیضُ ثخطی، ثش تشس هتکی ّستٌذًیٞؾبًی ٗی ُٞیس:ؾیؿتٖ ٗساضؼ 

ٗی ز١ٜس.ثزبی ای٠ٌٜ زٓیْ ٗحٞض ٗؼ٘ٞال ای٠ِٜٛٞ اؾت. ثزبی آٗٞظـ زازٙ ت٢سیس ٗی ًٜٜس.ثزبی ٛٞآٝضی تؤیس ضا یبز 

اقتجب١بت ضا ُٞقعز ًٜٜس، تٜجی٠ ٗی ًٜٜس.ثزبی ثعضٍ كٌط ًطزٙ ،اٗٚ ظٛسُی ًطزٙ ٝ هٜبػت ضا آٗٞظـ ٗی ز١ٜس ٝ ث٠ ربی 

 .ای٠ٌٜ آٗٞظق٢بی ٗٞضز ٛیبظ زازٟ قٞز، ٗغبٓجی ضا ٗغطح ٗی ًٜٜس ٠ً قرم ٗی ذٞا١س ثكٜٞز

 : دلیل سَم ٝ اٗب
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كوساٙ ١ٞـ ٗبٓی ٝ ٛیبظ ث٠ آٙ ضا ٗتٞر٠ ٗی قٞٛس ٝٓی آُب١ی ٝ ١٘ت ای٠ٌٜ ثطای پیكطكت  ث٠ ظػٖ ٗب اكطاز، پؽ اظ ٗستی

ذٞز زض ظٛسُی ثط ضٝی ذٞز ؾطٗبی٠ ُصاضی ًٜٜس ٝ یبز ثِیطٛس ضا ٛساضٛس.اِٛٔیؿی ١ب ٗی ُٞیٜس:ث٢تطیٚ ؾطٗبی٠ 

طزٙ ثطای آٗٞظق٢بی ؿیط ُصاضی،ؾطٗبی٠ ُصاضی ثط ضٝی آٗٞظـ اؾت.زض حبٓی٠ٌ اًخط هطیت ث٠ اتلبم ٗب پّٞ ذطد ً

 .آًبزٗیي ضا ١عی٠ٜ ١بی ظایس ٝ هبثْ حصف ٗی زاٛیٖ

١٘یٚ زالیْ اؾت ٠ً ثؿیبضی اظ اكطاز ٝهتی ثبیس ثرطٛس ٗی كطٝقٜس،ٝهتی ثبیس پّٞ ذطد ًٜٜس ،پّٞ پؽ اٛساظ ٗی ًٜٜس ٝ ث٠ 

 .یس ثتطؾٜس قزبع ٗی قٞٛسٝهتی ثبیس پؽ اٛساظ ًٜٜس ذطد ٗی ًٜٜس، ٝهتی ثبیس قزبع ثبقٜس تطؾیسٟ اٛس ٝٝهتی ثب

ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ثؼضب ٗح٢ٔبی ؾطٗبی٠ ُصاضی ٝ یب ٛحٟٞ تبٗیٚ ٜٗبثغ ٝ پطٝؾ٠ ١بی ٗبٓی زض آٗطیٌب ثب آٛچ٠ زض ًكٞض ٗب 

ٝرٞز زاضز ٗتلبٝت اؾت تالـ ثط ایٚ اؾت ٠ً ٗخب٢ٓب ٝ ٗهساه٢بئی ٠ً ٗغطح ٗی قٞٛس ثب تٞر٠ ث٠ ضكتبض١ب ٝ ضٝاٛكٜبؾی 

 .ٙ ثبقسثٞٗی ٗطزٕ ًكٞضٗب

 :خشیذ دس لیوت ثبال ٍ فشٍش دس لیوت پبئیي- ۱

١زٕٞ ٛوسیِٜی ؾطُطزاٙ ث٠ زالیٔی ٠ً زض هؿ٘ت هجٔی اقبضٟ قس ٝ زض هؿ٘ت٢بی پیكیٚ ١ٖ ٗٞضز ثحج هطاض ُطكت ، ٝهتی 

ٗسیطیت ٛكسٟ تٞؾظ زٝٓت ، ث٠ ؾ٘ت یي ثبظاض ضٝاٙ ٗی قٞٛس توبضب زضآٙ ثبظاض ظیبز قسٟ ٝ زض نٞضت حبثت ثٞزٙ 

 .ض٠، هی٘ت٢ب زض آٙ ثبظاض اكعایف ٗی یبثٜسػط

اكعایف هی٘ت ١كساضی اؾت ثطای ػسٟ ثؿیبض ظیبزی اظ ٗطزٕ ٠ً اظ ًؿت ؾٞز زض ثبظاض ثبظ ٛ٘بٜٛس ثٜبثطایٚ آ٢ٛب ٛیع ثسٝٙ 

ٗبٛی آُب١ی ٛؿجت ث٠ ظٗبٙ كطاظ ٝ كطٝز ثبظاض ٝ پبضاٗتط١ب ٝ ٛكب٠ٛ ١بی قبذم ثبظاض، ث٠ تؤیس اظ یٌسیِط ٗی پطزاظٛس تب ظ

 .٠ً هی٘ت٢ب زض ثبظاض حبثت ٗی قٞٛس ٝ آِٛبٟ ث٠ آضاٗی قطٝع ث٠ ًب١ف ٗی ًٜٜس

زضنس آٙ  ۰۱زضنس ٛٞؾبٙ ثبظاض اظ  ۰۱۱ثطذی اظ ایٚ اكطاز ث٠ ١ِٜبٕ پبئیٚ آٗسٙ ًبالی ذٞز ضا ٗی كطٝقٜس ٝ ٗخال اظ 

ٙ ًبالیكبٙ ضا ذطیسٟ اٛس ، ٛعّٝ هی٘ت زضنس آٙ ٝ ثطذی تحت تبحیطآٙ تت تٜس ثبظاض ٠ً زض آ ۰۱اؾتلبزٟ ٗی ًٜٜس.ثطذی اظ 

ضا ثبٝض ٛساضٛس ٝ آٛوسض نجط ٗی ًٜٜس تب هی٘ت ثؼضب اظ هی٘ت ذطیسقبٙ ١ٖ پبئیٚ تط ٗی آیس ٝ آِٛبٟ زاضائی ذٞز ضا ثب ضطض 

 .ٗی كطٝقٜس.ایٚ اتلبهبت ثبض١ب ٝ ثبض١ب زض ثبظاض١بی پطٛٞؾبٛی ٗبٜٛس عال ٝ اضظ زض ًكٞضٗبٙ اكتبزٟ اؾت



(پٌدن ثخصافضایص َّش هبلی ثِ سٍش ساثشت کیَسبکی)  

 

 www.miliyarder.com  15                گشٍُ هیلیبسدس خَاى    

 

ػذم آگبّی اص پبساهتشّبی هَثش ثش ثبصاس ٍ حشکتْبی تملیذی ٍ ًذاضتي استشاتژی هٌبست  ثبالػٜٞاٙ قسٟ زض  زٓیْ اتلبهبت

 .٠ً ذٞز ایٚ ػٞاْٗ ٗؼّٔٞ ػٞاْٗ انٔی ػٜٞاٙ قسٟ زض هؿ٘ت هجٔی اؾت ثشای سشهبیِ گزاسی است

١ٖ ثبیس ث٠ آٙ ضا ٠ ث٠ ظػٖ ٗب ٛب آُب١ی ٗی زاٛس ً تشس ًبضی اص هتفبٍت ثَدى ضاثطت ًیٞؾبًی ًپی ًبضی ٝ تؤیس ًطز٢ٛب ضا

 .تطؼ اضبك٠ ًطز

اُطًؿی ثل٢٘س ٠ً ٛؿجت ث٠ یي ثبظاض ٛبآُبٟ اؾت ٝ ثرٞا١س زض آٙ ثبظاض كؼبٓیت زاقت٠ ثبقس زض حبٓت ػبزی ثسٛجبّ ثسؾت 

یع اؾت ٝٓی آٝضزٙ آُب١ی زض ثبظاض ٗی ضٝز ٝٓی ٛوغ٠ ؿٖ اِٛیع زاؾتبٙ ایٚ اؾت ٠ً آُب١ی ١ب زض ٗٞضز ثبظاض١ب ثؿیبض ٛبچ

ازػب١ب ٝ اضائ٠ ٛظطات ًبضقٜبؾب٠ٛ اقتجبٟ ظیبز اؾت. ثؿیبض اظ ٗب ذٞز ضا ٗطز تزبضت ٗی زاٛیٖ زض حبٓی٠ٌ اظ پتبٛؿی٢ٔبی 

 .ٝاهؼی ثبظاض ثسٓیْ ٛب آُب١ی ٛ٘ی تٞاٛیٖ اؾتلبزٟ ًٜیٖ ٝ حتی ضطض ٗی ًٜیٖ

 ػذم تصوین گیشی صحیح ثشای سشهبیِ- ۲

ی ضؾس ضا یب ذطد ٗی ًٜٜس )ذطیس ٗبقی٢ٜبی ٗسّ ثبال ٝ اٗخبّ آٙ(تب احؿبؼ ذٞثی پیسا اًخط ٗطزٕ ١ط پٞٓی ث٠ زؾتكبٙ ٗ

ًٜٜس ٝ پؽ اظ ذطد آٙ پّٞ ث٠ قطایغی ثستط اظ قطایظ هجٔكبٙ ثط ٗی ُطزٛسٝ یب ثهٞضت ه٘بض٠ُٛٞ زض ثبظاض١بی پط ٛٞؾبٙ 

 .ثب آٙ ثبظی ٗی ًٜٜس ٝ زض ثؿیبضی اٝهبت ضٝظ ث٠ ضٝظ اظ اضظـ آٙ ٗی ًب١ٜس

 کبستي اص ّضیٌِ ّبی ثبصاسیبثی دس دٍساى سکَد-۳

زض ظٗبٙ ضًٞز اهتهبزی كطٝـ ًبال ٝ ذسٗبت ث٠ ٛحٞ ٗحؿٞؾی ًب١ف ٗی یبثس ٝ ثؿیبضی اظ ًؿت ٝ ًبض١ب ث٠ ٛبچبض ث٠ 

ًب١ف ١عی٠ٜ ١بیكبٙ ضٝی ٗی آٝضٛسٝ ث٠ ظػٖ آ٢ٛباٝٓیٚ ١عی٠ٜ ای ٠ً رب ثطای ًب١ف آٙ ٝرٞز زاضز ١عی٠ٜ ١بی 

 .بثی ٝ كطٝـ( اؾتتجٔیـبت)ثبظاضی

ایٚ اهسإ ثبػج ًب١ف ثیكتط كطٝـ ٗی قٞز زض حبٓی٠ٌ اتلبهی ٠ً ثبیس ثیلتس زهیوب ثطػٌؽ ایٚ هضی٠ اؾت.یؼٜی ظٗبٛی ٠ً 

 .كطٝـ ًب١ف ٗی یبثس ثبیس ثب اؾتلبزٟ اظ ٌٗبٛیع٢ٗبی اكعایف كطٝـ ٝ اكعایف ثٞزر٠ ایٚ ٌٗبٛیع٢ٗب اؾتلبزٟ قٞز

ثطای احجبت ضؼق ١ٞـ ٗبٓی ٗطزٕ ًكٞضٗبٙ ٗی تٞاٙ ٗغطح ًطز ٝ ١ط ًسإ اظ ٗب ذٞزٗبٙ ٗهساه٢ب ٝ ٗخب٢ٓبی ثؿیبضظیبزی 

 .ٗٞاضز ظیبزی ضا ٗكب١سٟ ًطزٟ ایٖ
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.ت٘بٕ است سضذ ًبهتَاصى سِ ثخص هغض ضؼیف ثَدى َّش هبلی ،ًبضی اصهجٔی ػٜٞاٙ قس  رك٢بیث١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً زض 

ثب لسوت سوت چپ هغض یؼٌی لسوت هٌغمی ٍ حسبثگش  بی هبلیتصوین گیشی ّ حبصلاتلبهبتی ٠ً زض ثبال قطح زازٟ قس 

ثشای تمَیت َّش هبلی ثبیذ ثشخی اٍلبت ثب دس ًظش گشفتي سوت چپ هغض،اص لسوت سوت ساست زض حبٓی٠ٌ  هغض است

هغض کِ هٌدش ثِ استفبدُ اص لذست خاللِ هی ضَد ٍ ّویٌغَس ضویش ًبخَدآگبُ ثشای ثبٍس کشدى آًچِ لسوت سوت چپ 

 .١ٖ اؾتلبزٟ ًطز ص لحبػ هٌغمی ًوی پزیشدهغض ا

 


