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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

http://abcbourse.ir/


 افضایص َّش هالی بِ سٍش سابشت کیَساکی)لسوت اٍل(

 

 www.miliyarder.com  1                گشٍُ هیلیاسدس جَاى    

 

 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 

http://abcbourse.ir/


 افضایص َّش هالی بِ سٍش سابشت کیَساکی)لسوت اٍل(

 

 www.miliyarder.com  14                گشٍُ هیلیاسدس جَاى    

 

ٝ 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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