ِ٘١ی ٗطزٕ زٛیب چ ٠كویط  ٝچ ٠ثطٝتٜ٘س ٗكٌْ ٗبٓی زاضٛس .ثؿیبضی كٌط ٗی ًٜٜس اُط
پ ّٞظیبزی زاقت ٠ثبقٜس ٗكٌالت ٗبٓی آ٢ٛب ت٘بٕ ٗی قٞز زض حبٓیٌ ٠ایٜغٞض ٛیؿت ٝ
پ ّٞثیكتط ٗؿبئْ ٗبٓی ثیكتطی ضا ث ٠زٛجبّ زاضز.پ، ّٞتحهیالت ،زاقت ٚیي قـْ
ٗ ...ٝكٌالت ٗبٓی ضا ثطعطف ٘ٛی ًٜس.ثٌٔ ٠ایٞ١(( ٚـ ٗبٓی))اؾت ًٗ ٠كٌالت

ٗبٓی ضا ثطعطف ٗی ًٜسُ .طٗ ٟٝیٔیبضزض خٞا ٙزض ضاؾتبی ضؾبٓت ذٞیف ً ٠آٗٞظـ

گروه میلیاردر جوان
www.miliyarder.com

ثطٝت آكطیٜی ثطای ًٔیٞ٘١ ٠عٜبٗ ٙی ثبقس ٗد٘ٞػ(( ٠اكعایف ٞ١ـ ٗبٓی ث ٠ضٝـ
ضاثطت ًیٞؾبًی))ضا زض پٜح ًتبة آٌتطٛٝیٌی آٗبزً ٟطز ٟاؾت ًٗ ٠ی تٞاٛیس آ ٙضا اظ
ؾبیت ُط ٝ ٟٝیب زیِط ؾبیت٢بی ٗؼتجط زاٞٔٛز ًتبة ،زاٞٔٛز ًٜیس .ایٗ ٚد٘ٞػ ٠ثطزاقتی

آموزش ثروت آفرینی

ثٗٞی قس ٟاظ ًتبة ٗؼطٝف ضاثطت ًیٞؾبًی ثٛ ٠بٕ ((ٞ١ـ ٗبٓی ذٞز ضا اكعایف

تماس با ما:

ز١یس))ٗی ثبقس .زٝؾتبُ ٙطاٗی! چٜبٛچ ٠ایً ٚتبة ١ب ضا ٗٞثط یبكتیس آ٢ٛب ضا ثطای

info@miliyarder.com

زیِط زٝؾتبٛ ٙیع ث ٠اقتطاى ثِصاضیس تب كط َٜ١ثطٝت آكطیٜی زض ًكٞض ُؿتطـ

miliyarderha@yahoo.com

یبثس.
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
١ط قرهی ثتٞاٛس ضٛٝس حطًتی ثبظاض١بی ٗرتٔق ضا ثكٜبؾس  ٝتكریم ز١س چ ٠ظٗبٛی زٝضا ٙضًٞز اؾت  ٝچ٠
ظٗبٛی ضٛٝن آ ٙثبظاض ٛعزیي اؾت ٗی تٞاٛس ؾٞز ١بی ثؿیبض ذٞثی اظ ١ط ثبظاض ثِیطز .
زض قٜبذت ضٛٝس هی٘تی ثبظاض١ب ،ث ٠ؿیط اظ قٜبذت ضٛٝس حطًتی ثب اؾتلبز ٟاظ آٗبض  ٝاعالػبت چٜسی ٚؾبّ ُصقت،٠
تدطثً ٠طز ٙاتلبهبت ضخ زاز ٟقس ٟزض ثبظاض ٗی تٞاٛس قٜبذت ثؿیبض ذٞثی زض ایٗ ٚؿیط ث ٠یي ؾطٗبیُ ٠صاض ثس١س.
ٗ ٠٘١ب ُب١ی قٜیس ٟایٖ ً ٠اٛؿب٢ٛبی ذجط ٟزض یي ثبظاض ذبلٗ ،ی ُٞیٜس ٗب ذبى ثبظاض ضا ذٞضز ٟایٖ.
ٜٗظٞض آ٢ٛب ای ٚاؾت ً ٠كطاظ  ٝكطٝز ثبظاض ضا زیس ٟاٛس .ثبظاض١ب ١یچ ٝهت زائ٘بزض حبّ ضٛٝن یب زائ٘ب زض حبّ ضًٞز
ٛیؿتٜس ثٌٔ١ ٠ط ثبظاض ثطای ذٞز ؾیٌْ حطًتی ٗكرهی زاضز ً ٠كوظ ثب یبزُیطی  ٝتدطثً ٠طزٗ ٙی تٞا ٙثٛ ٠حٟٞ
حطًت هی٘ت٢ب  ٝزٝضا ٙضٛٝن  ٝضًٞز ثبظاض١ب پی ثطز.
ایٌٛ ٚت ٠ضا ٗس ٛظط زاقت ٠ثبقیٖ ً ٠ضٛٝس حطًتی ٗ ٝست ظٗب ٙثی ٚزٝضا ٙضٛٝن  ٝضًٞز زض ١ط ثبظاض ثب ثبظاض زیِط
ٗتلبٝت اؾت .ث ٠ایٗ ٚؼٜی ً ٠كبنٔ ٠ظٗبٛی ثی ٚزٝضا ٙضٛٝن  ٝضًٞز ثبظاضعال ثب كبنٔ ٠ظٗبٛی كطاظ  ٝكطٝز ثبظاض
اٗالى ٗ ٝؿٌٗ ٚتلبٝت اؾت.
ثبظاض١بئی ٗبٜٛس عال  ٝاضظ ثبظاض١بئی ثؿیبض پطٞٛؾب ٝ ٙزض ٛتید ٠پطضیؿي ١ؿتٜس  .ؾٞز ثطز ٙاظ ٞٛؾب ٙزض ایٚ
ثبظاض١ب ٛیبظٜٗس یبزُیطی تحٔیٔ٢بی ٗرتٔق ٘١ ٝچٜی ٚقٜبذت ضٛٝس ثبظاض اؾت ٓٝی آٛچٗ ٠ؿٖٔ اؾت ای ٚاؾت ً٠
ؾطٗبیُ ٠صاضی ثب اؾتطاتػی ثٜٔس ٗست ٗی تٞاٛس ثبظز١ی ذٞثی زض ثبظاض عال زاقت ٠ثبقس.آجت ٠ایٌٛ ٚت ٠ث ٠ظٗبٝ ٙ
هی٘ت ذطیس ٛیع ثؿتِی زاضز.
ٌٛت ٠ای ً ٠ضاثطت ًیٞؾبًی ث ٠آ ٙاقبض ٝ ٟتبًیس ٗی ًٜس ای ٚاؾت ً١ :٠ط چ ٠یي ؾطٗبیُ ٠صاضی زقٞاضتط ثبقس ٛیبظ
ث ٠اعالػبت ثیكتطی زض ُطایف ػ٘ٗٞی ٗطزٕ ٝخٞز زاضز .اٗ ٝی ُٞیس یي ؾطٗبی ٠زاض ظیطى ٗی زاٛس چِ٠ٛٞ
ُطایكبت ضا زٛجبّ ًٜس تب ث ٠هی٘ت پبئی ٚثرطز  ٝث ٠هی٘ت ثبال ثلطٝقس .
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
ایٌٛ ٚتٌٛ، ٠ت ٠ثؿیبض ٗ٘٢ی اؾت ً ٠هجال  ٖ١ث ٠آ ٙاقبض ٟقس ٟاؾت .زض ًكٞض ٗب ٗؼ٘ٞال ای ٚانْ ثطػٌؽ اتلبم ٗی
اكتس  ٝاًثط ٗطزٕ چ ٙٞثب ٗغبٓؼ ٝ ٠ثطٛبٗ ٠ضیعی ؾطٗبیُ ٠صاضی ٘ٛی ًٜٜس ٝهتی هی٘ت ١ب نؼٞزی اؾت زض نل٢بی
ذطیس ١ؿتٜس ٝ ٝهتی هی٘ت٢ب ٛعٓٝی اؾت زض نل٢بی كطٝـ هطاض زاضٛس.

تشسسی چگًَگی سفتاس ثشٍتوٌذاى ٍ فقشا دس صهیٌِ سشهایِ گزاسی
٘١بٛغٞضیٌ ٠ػٜٞا ٙقس اًثط هطیت ث ٠اتلبم ٗطزٕ خ٢ت ؾطٗبیُ ٠صاضی زٛجبٓ ٠ض٘١ ٝسیِط ٗی ثبقٜس .ای ٚزٛجبٓ ٠ضٝی
ًٞضًٞضا ٠ٛاُط ثهٞضت ٗوغؼی ث ٠ؾٞز  ٖ١ذتٖ ثكٞز ٗٞخت آُب١ی پبیساض زض ای ٚكطز ٘ٛی ُطزز چطا ً ٠ؾٞاض ثط
ٗٞج ثبظاض تٞاٛؿت ٠اؾت اظ خ٢ف هی٘ت اؾتلبزًٜ ٟس ٘١ ٝبٛغٞضیٌ ٠قب١س ثٞز ٟایٖ ثب یي ته٘یٖ ،اتلبم  ٝیب حتی
یي ٗهبحج ٠خ٢ت ثبظاض زچبض زُطُٛٞی قسٗ ٝ ٟی تٞاٛس ٜٗدط ث ٠ضطض١بی ِٜ١لت ٛیع ُطزز .ثؼجبضت كطزی ً ٠ثٜب
ث ٠تجؼیت اظ ضكتبض زیِطا ، ٙثس ٙٝآُب١ی  ٝزاٛف الظٕ ٝاضز یي ثبظاض قس ٝ ٟؾٞز ثسؾت آٝضز ٟاؾت  ،اؿٔت ذٞز ضا
یي ؾطٗبیُ ٠صاض حطك ٠ای هٔ٘ساز ًطز ٝ ٟثسٛجبّ ًؿت آُب١ی الظٕ ثطای ؾطٗبیُ ٠صاضی ٛرٞا١س ضكت ٘١ ٝیٌٛ ٚت٠
ٗی تٞاٛس ٗٞخت ظیب٢ٛبی ِٜ١لتی زض آیٜس ٟؾطٗبیُ ٠صاضی آ ٙكطز ُطزز.
اكطازی ً ٠زض ؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝثغٞض ًٔی زض ته٘یٖ ُیطی٢بی ٗبٓی زٛجبٓ ٠ض ٝزیِطا١ ٙؿتٜس ،اكطازی كبهس آُب١ی ٝ
زاٛف ًبكی ثطای ثطضؾی  ٝتحٔیْ پبضاٗتط١بی ٗبٓی ثطای ُصقت ، ٠حبّ  ٝآیٜس ٟآ ٙؾطٗبیُ ٠صاضی  ٝته٘یٖ ُیطی
نحیح ١ؿتٜس.
زٓیْ ایدبز حجبة زض ثبظاض ١بی ٗرتٔق ثهٞضت زٝض ٟای ٛیع ٞٛع ته٘یٖ ُیطی٢بی ٗبٓی ٘١ی ٚاكطاز اؾت ً ٠ثٞٛ ٠ػی
ثب ؾیبؾت٢بی اهتهبزی زٓٝت  ٝیب ثحطا٢ٛبی ٗوغؼی ٘١طاٗ ٟیكٞز .ث ٠ایٗ ٚؼٜی ًٛ ٠وسیِٜی ثؿیبض ظیبزی ً ٠زض زؾت
ػبٗٗ ٠طزٕ ٝخٞز زاضز  ،ثسٓیْ ػسٕ ١سایت نحیح آ ٙث ٠ؾ٘ت تٓٞیس  ٝیب ؾطٗبیُ ٠صاضی٢بی ٗٓٞس ،ث ٠ؾ٘ت ثبظاض١بی
پطٞٛؾب ٙعال  ٝاضظ  ٝیب اٗالى ٗ ٝؿتـالت  ٝیب… حطًت ٗی ًٜس  ٝثبػث ایدبز حجبة ٗی قٞز.
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
ٝهتی ثبظاضی ث ٠ای ٚؾ٘ت ٗی ضٝز خسا اظ پبضاٗتط١بی تبثیط ُصاض ١ط ثبظاض  ،اكعایف توبضب ٛیع یي پبضاٗتط ٗحطى ٝ
ٝیطاِٛط ٗی قٞز ٝتبثیط آٛ ، ٙباٜٗی ضٝاٛی زض ظٛسُی  ٠٘١اكطاز اخت٘بع ذٞا١س ثٞز.
ٌٛت ٠حبئع ا٘١یت ای ٚاؾت ً ٠ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙحطك ٠ای زض ای ٚثبظاض١ب ،ثسٓیْ آُب١یكب ٙاظ ضٛٝس ثبظاض١ب ٞ١ ،ـ
ٗبٓی ٗ ،غبٓؼبت  ٝتحٔیْ  ٝتدطث ٠ای ً ٠زاضٛسٞٛ ،ع ته٘یٖ ُیطیكب ٙثطای ؾطٗبیُ ٠صاضی ثب ػبٗٗ ٠طزٕ ٗتلبٝت اؾت
 ٝآ٢ٛب ١ؿتٜس ً ٠حتی ثب ؾطٗبیٛ ٠بچیع ثطٛسٝ ٟاهؼی ثبظاض ١ؿتٜس  ٝذٞاٜ١س ثٞز.

ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙحطك ٠ای یب ٘١ب ٙثطٛسُب ٙثبظاض زهیوب زض ٛوغٗ ٠وبثْ ػبٗٗ ٠طزٕ حطًت ٗی ًٜٜس .ػ٘ٗٞب آًْا ٍقتی
سشهایِ گزاساى غیشحشفِ ای دس حال فشٍش ّستٌذ هی خشًذ ٍٍقتی سشهایِ گزاساى غیشحشفِ ای دس حال خشیذ
ّستٌذ آًْا دس ًقطِ اٍج تاصاس هی فشٍضٌذ.
ایٌٛ ٚت ٠ثبػث ٗی قٞز ً ٠ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙحطك ٠ای ثسٓیْ زاٛف ٗ ٝغبٓؼبت ثبال  ٝاحبع ٠قب ٙث ٠ثبظاض١بی زاذٔی ٝ
ثی ٚآ٘ٔٔی  ٝتحٔیٔ٢بی ٗساٗٝی ً ٠اٛدبٕ ٗی زٜ١س ؾٞز ١بی ًالٛی ضا زض ١ط ثبظاض ثسؾت آٝضٛس.
ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙحطك ٠ای ً ،طاًِ ّای تاصاس سا تخَتی هی ضٌاسٌذ.سًٍذ تاصاسّای پشًَساى ٍ پاساهتشّای هَثش تش
آى سا تخَتی هی ضٌاسٌذ ٍ تا آگاّی ٍ تا کوتشیي سیسک هوکي سشهایِ گزاسی هی کٌٌذ .ضاثطت ًیٞؾبًی زض
ًتبة ذٞز ث ٠آ٢ٛب پشًذگاى ضکاسی اهَس هالی ٗی ُٞیس.
ٌٛت ٠ثؿیبض ثؿیبض ٗ٘٢ی ًٞ٘١ ٠عٜبٗ ٙب ثبیس ث ٠آ ٙتٞخ ٠زاقت ٠ثبقٜس ای ٚاؾت ً ٠آًچِ تاعث ثشٍتوٌذ ضذى هیطَد
داسائی ًیست تلکِ هیضاى داًص ٍ سًٍذ تذست آٍسدى داسائی است کِ هی تَاًذ هَجة ثشٍتوٌذ ضذى یا فقیش ضذى
ثكٞز .زاٛكی ً ٠ثبیس ثطای ثسؾت آٝضز ٙآ١ ٙعیً ٠ٜطز .ای١ ٚعی١ ٠ٜب ١ ٖ١،عی١ ٠ٜبی ٗبٓی ١ ٖ١ ٝعی١ ٠ٜبی ظٗبٛی
ذٞا١سثٞز.
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
ؾطٗبیُ ٠صاضی زض اٗالى یب ؾطٗبیُ ٠صاضی زض عال ١ط ًسإ اعالػبت ٞ١ ٝـ ٗبٓی ٜٗحهط ث ٠ذٞز ضا ٗی ذٞاٜ١س.
ثٜبثطای ٚزض پبؾد ؾئٞاّ ًؿبٛی ً ٠هی پشسٌذ کذام سشهایِ گزاسی تْتش ٍ سَد آى تیطتش است ثبیس ُلت تستگی تِ
داًص ضوا داسد .ای ٚؾطٗبیُ ٠صاضی یب زاضائی ٛیؿت ً ٠ث ٠ق٘ب ؾٞز ٗی ضؾبٛس ثٌٔ ٠زاٛف تحٔیْ اعالػبت ١ط ثبظاض
اؾت ًٞٗ ٠خت اكعایف یب ًب١ف ثطٝت ٗی قٞز.
ثؿیبضی اظ ًؿت ً ٝبض١ب ثسٓیْ كوسا ٙاعالػبت ٞ١ ٝـ ٗبٓی ًبكی اؾت ًٝ ٠ضقٌؿت ٗی قٛٞس  ٠ٛثسٓیْ ٛساقتٚ
ؾطٗبیً ٠بكی .ثٜبثطای ٚپبضاٗتط ا ،ّٝز ٝ ٕٝؾ ٕٞزض ٗٞكویت یب قٌؿت یي ؾطٗبیُ ٠صاضی ،زاقت ٚیب ٛساقت ٚؾطٗبی٠
ٛیؿت

ثٌٔ٠

زاقتٚ

یب

ٛساقتٚ

زاٛف

ٗٞضز

ٛیبظ

اؾت.

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 .
ٝهتی زاٛف ٗبٓی (ٞ١ـ ٗبٓی) ثبال ثطٝز ای ٚزضى ثٞخٞز ٗی آیس ًٗ ٠ثال هی٘ت عال ،اضتجبعی ث ٠اضظـ آٛ ٙساضز
ثٌٔٛ ٠كب١ ٠ٛبی ثبظاض(ُطایكبت ) ٗ ٝیعا ٙػطض ٝ ٠توبضبؾت ً ٠هی٘ت خ٢بٛی عال ضا تؼییٗ ٚی ًٜسٛ ٝطخ خ٢بٛی ث٠
٘١طاٛ ٟطخ ثطاثطی اضظ ١ط ًكٞض زض ثطاثط زالض اؾت ً ٠تؼییًٜٜ ٚس ٟهی٘ت ٗحٔی عال اؾت ٝ .ای ٠ٌٜچِ ٠ٛٞثتٞاٛس
تحٔیْ  ٝپیف ثیٜی ًٜس ًٛ ٠وغ ٠كطاظ  ٝكطٝز ثبظاض چ ٠ظٗبٛی اؾت.
ایي َّش هالی است کِ تِ ضوا قذست پیص تیٌی آیٌذُ ٍ صحت ایي پیص تیٌی سا هی دّذ چشا کِ گستشُ دیذ ضوا
سا افضایص هی دّذ .ایي َّش هالی است کِ تِ ضوا قذست اًتخاب تْتشیي استشاتژی دس یک کسة ٍ کاس سا هی
دّذ ٍ ایي َّش هالی است کِ دس تحشاًْا هی تَاًذ عاهل ًجات یک کسة ٍ کاس یا یک سشهایِ گزاسی ضَد.
تحٔیْ  ٝپیكجیٜی آیٜس ٟثبظاض  ٝؾیٌْ ضكتبضی ١ط ثبظاض  ٝثغٞض ًٔی زضى ثبظاض ،كوظ ثب اكعایف ٞ١ـ ٗبٓی اٌٗبٙ
پصیط اؾت.اكعایف ٞ١ـ ٗبٓی ٛیع خع ثب یادگیشی هستوش حبنْ ٘ٛی قٞز  ٝخبٓت ای ٚاؾت ً ٠ػبٗٗ ٠طزٕ اظ ایٚ
ٌٛت ٖ٢ٗ ٠ؿبكٜٔس.آ٢ٛب زض ٗؼطو اٞٛاع  ٝاهؿبٕ اعالػبت ٗٞضز ٛیبظقب١ ٙؿتٜس  ٝاعالػبت ذبٕ ٗٞضز ٛیبظ ث ٠ضایِبٙ
زض اذتیبضقب ٙهطاض زاضز ٓٝی اظ زضى  ٝتحٔیْ اعالػبت  ٝپبضاٗتط١بی تبثیط ُصاض ػبخعٛس .آ٢ٛب یبزُیطی ضا ثسٓیْ
4
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ػسٕ تكریم ٛیبظ ث ٠یبزُیطی  ٝیب تٜجٔی  ٝزالیْ زیِط پیِیطی ٘ٛی ًٜٜس زض حبٓیٌ ٠قب١طا ٟزؾتیبثی ثٞٗ ٠كویت ٗی
تٞاٛس یبزُیطی ثبقس.

کوال پَل
تؼطیق ١ط ًؽ اظ ٝاغً٘ ٟبّ  ٌٚ٘ٗ،اؾت ثب تؼطیق قرم زیِط ٗتلبٝت ثبقس ٓٝی زض كطٓ َٜ١ـبت ٝثؿتط ؾ٠
تؼطیق ثطای آ ٙآٗس ٟاؾت:
-۱نحت :یي ٗٞهؼیت ؿیط ٗؼیٞة
- ۲اٛحطاف ٛبپصیطی:تجؼیت اظ یي ؾطی هٞاٛی ٝ ٚاضظق٢ب
-۳تٌبًْٗ:یلیت یب ٗطحًٔ ٠بْٗ ثٞزٙ
ٜٗظٞض ًیٞؾبًی اظ ٗغطح ًطز ٙای ٚثحثٓ ،ع ٕٝیٌپبضچِی اؾت.ا ٝیٌپبضچِی اخعاء ؾیؿتٖ یي ٗبقی ٚضا ٗثبّ ٗی
ظٛس ٗ ٝی ُٞیس اُط ثی ٚؾیؿتٖ تطٗع،ؾٞذت،ثطم١،یسضٓٝیي  …ٝیٌپبضچِی ٝخٞز ٛساقت ٠ثبقس ٗبقیً ٚبض ٛرٞا١س
ًطز.
 ٝیب اُط ؾیؿت٘٢بی ٗرتٔق ثس ٙاٛؿبٗ ٙبٜٛس ذ ٙٞضؾبٛی،تٜلؿی،ػهجی  …ٝثهٞضت یٌپبضچ ٝ ٠زض ٘١بِٜ١ی ًبْٗ
ثب یٌسیِط حطًت ٌٜٜٛس كطز یب زچبض ثی٘بضی اؾت  ٝیب ٗی ٗیطز.
ا ٝثب شًط ایٗ ٚثبٓ٢ب ثٗ ٠ب ٗی ُٞیس ثطٝت ٗ ٖ١ی تٞاٛس ثسٓیْ كوسا ٙیٌپبضچِی ت٢سیس قٞز .ث ٠خبی ثی٘بضی٢بی ٛبقی
اظ ػسٕ یٌپبضچِی ًبضًطز اخعاء ثس ، ٙػسٕ یٌپبضچِی ٗبٓی ٗی تٞاٛس ٗٞخت زضآٗس پبئیٗ ،ٚربضج ثبال ،ثس١ی،
ٝضقٌؿتِی  ٝتجؼبت ٛبقی اظ آ٢ٛب ٗبٜٛس اضتٌبة خطائٖ  ،ذكٛٞت  ،اكؿطزُی ٛ ،باٗیسی ُ …ٝطزز.
زض هؿ٘ت٢بی هجٔی زض ٗٞضز پٜح ٞ١ـ ٗبٓی ٗٞضز تبًیس ضاثطت ًیٞؾبًی ثحث قس.ای ٚپٜح ٞ١ـ ػجبضتٜس اظ:
ٞ١- ۱ـ ثیكتط پ ّٞزضآٝضزٙ
ٞ١- ۲ـ ٗحبكظت اظ پ ّٞذٞز
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ٞ١- ۳ـ ثٞزخ ٠ثٜسی پ ّٞذٞز
ٞ١- ۴ـ توٞیت پ ّٞذٞز
ٞ١- ۵ـ ث٢جٞز اعالػبت ٗبٓی
اگش کسی تخَاّذ ثشٍتوٌذ ضذُ ٍ ثشٍتوٌذ تواًذ تایذ یکپاسچگی الصم سا تیي پٌج َّش تاال ایجاد کٌذ.عذم
یکپاسچگی

حتی

یکی

اص پٌج َّش تاال تا دیگش َّضْاً،تیجِ الصم سا ایجاد ًخَاّذ کشد.

ٝهتی ًؿی زض حبّ زؾت  ٝپٜدٛ ٠طٕ ًطز ٙثب ٗكٌالت ٗبٓی اؾت یي یب چٜس ٞ١ـ ای ٚكطز یٌپبضچِی الظٕ ضا
ٛساضٛس.
خبٓت ایٜدبؾت ً ٠ای ٠ِٜٛٞاكطاز ٗكٌٔی ضا  ٖ١اظ ایٛ ٚبحی ٠احؿبؼ ٘ٛی ًٜٜس  ٝكٌط ٗی ًٜٜس ای ٚضٝاّ ػبزی
ظٛسُی اؾت  ٝیب هؿ٘تكب ٙثٞز ٠ً ٟای ٠ِٜٛٞظٛسُی ًٜٜس ٘١ ٝیك ٠اظ ای ٠ِٜٛٞتٞخی٢بت ثطای كطیت ذٞز زاضٛس.آ٢ٛب
تطخیح ٗی زٜ١س ثدبی ای ٠ٌٜثطضؾی ًٜٜس  ٝایطاز ًبضقب ٙضا پیسا ًٜٜس اتلبم ضخ زاز ٟقس ٟضا ثٗ ٠ؿبئْ ٗبٝضا عجیؼت
 ...ٝضثظ زٜ١س ٛ ٝیبظ  ٝػاله ٠ای  ٖ١ث ٠یبزُیطی ػٖٔ  ٝاعالػبت ٗٞضز ٛیبظ ضا ٛیع زض ذٞز احؿبؼ ٘ٛی ًٜٜس.
ٗتبؾلب ٠ٛای ٠ِٜٛٞاكطاز اًثطیت ؿبٓت خبٗؼ ٠ضا تكٌیْ ٗی زٜ١س.

کاسًاهِ هالی
ثؿیبضی اظ اكطاز ُعاضق٢بی ٗبٓی قرهی زض ٗٞضز زضآٗس١ب ١ ٝعی١ ٠ٜبیكبٛ ٙساضٛس.آ٢ٛب ٘ٛی زاٜٛس اظ ٛظط ٗبٓی زض چ٠
خبیِب١ی ١ؿتٜسً .سإ هؿ٘ت ًبضقب ٌٚ٘ٗ ٙاؾت اقتجب ٟثبقس  ٝای ٠ٌٜآیب یٌپبضچِی ٗبٓی زاضٛس یب .٠ٛ
ثسُ ٙٝعاضـ ٗبٓی نحیح  ٝپٜح ٞ١ـ ٗبٓی ،تؼیی ٚایً ٠ٌٜسإ ٗٞاضز(زضآٗس١ب ١ ٝعی١ ٠ٜب ٛ )..ٝبزضؾت ثٞزٛ ٝ ٟیبظ
ث ٠انالح زاضز ًبض ؾرتی ٗی ثبقسٛ .ساقت ٚیٌپبضچِی ٗبٓی اظ خبئی آؿبظ ٗی قٞز ً ٠یي كطز ُعاضـ ٗبٓی  ٝیب
ًبضٛبٗٗ ٠بٓی ٛساضز.
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آجت ٠ای ٚػسٕ یٌپبضچِی اظ ٗساضؼ قطٝع ٗی قٞز.خبئی ً ٠ثبیس آٗٞظق٢بی ٗبٓی ثًٞ ٠زًبٞٛ ٝ ٙخٞاٛب ٙزاز ٟقٞز ٝ
زاز٘ٛ ٟی قٞز.
زاز ٙآٗٞظق٢بی ٗبٓی زض ٗساضؼ  ٝآُب١ی ثركی زض ای ٚذهٞل تبثیط ثؿیبض ثبضظی زض اهتهبز كطزی ٔٗ ٝی ٝ
حتی خ٢بٛی ذٞا١س ُصاقت  ٝزٓیْ ای ٠ٌٜچطا آٗٞظق٢بی ث ٠ای٘٢ٗ ٚی زض ٗساضؼ ث ٠زاٛف آٗٞظا ٙزاز٘ٛ ٟی قٞز ضا
ثبیساظٗؿئٓٞیٗ ٚطثٞع ٠پطؾیس.

ًؿبٛی ً ٠آٗٞظق٢بی ٗبٓی ضا زیس ٟثبقٜس ث ٠ذٞثی ٗی زاٜٛس ًٗ ٠بظاز زضآٗسقب ٙضا چًٜٜ ٠سٝ.إ ُطكت ٚتٞؾظ آ٢ٛب
ثؿیبض حؿبة قس ٟاؾت.ای ٠ٌٜزض چٗ ٠وغؼی چٝ ٠اٗی ثِیطٛس  ٝآیب ١عیٝ ٠ٜإ تٞخیُ ٠طكتٝ ٚإ ضا زاضز یب  ٝ ٠ٛای٠ٌٜ
اضظـ كؼٔی ٝإ ٛؿجت ث ٠اضظـ آتی آٗ ٙوط ٙٝث ٠نطك ٠اؾت یب  …ٝ ٠ٛاظ خ٘ٔٗ ٠ؿبئٔی اؾت ً ٠اكطاز آقٜب ثب
ٗؿبئْ ٗبٓی ث ٠ذٞثی اظ ػ٢سٗ ٟحبؾج ٝ ٠حْ آ٢ٛب ثط ٗی آیٜس.

ضاثطت ًیٞؾبًی زض ای ٚذهٞل ٗی ُٞیس :كوسا ٙآٗٞظـ ٗبٓی زض ٗساضؼ یٌپبضچِی ٗبٓی زض ًْ زٛیب ضا تحت
تبثیط هطاض زاز ٟاؾت.

فقذاى یکپاسچگی هالی
ٝهتی كطزی كبهس یٌپبضچِی ٗبٓی ثبقس اتلبهبت ٗبٓی ظیبزی ٌٗ٘ ٚاؾت ثطایف ثیلتس .ثس١ی ظیبزٛ ،ساقت ٚثٞزخ٠
ثٜسی زضؾت ثطای زضآٗس١ب ٛ ٝیبظ١ب  ،ػسٕ تغبثن زذْ  ٝذطج  ،ػسٕ ته٘یٖ ُیطی ثِٜ١ ٠بٕ  ٝنحیح ٢ٛ ٝبیتب
ٝضقٌؿتِی ٗبٓی.

اُط ١ط كطز ثطای ًٔی ٠كؼبٓیت٢بی ٗبٓی ذٞز ُعاضـ ٗبٓی ت٢یًٜ ٠س  ٝتٞاٛبئی تحٔیْ آ٢ٛب ضا زاقت ٠ثبقس ٗی تٞاٛس ػٔت
ٗكٌالت ٗبٓی ایدبز قس ٟضا پیسا ًٜس .ث ٠ػجبضتی تحٔیْ یي ُعاضـ ٗبٓی نحیح ٗی تٞاٛس ٛوبعی ضا ً ٠ثبػث ػسٕ
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یٌپبضچِی ٗبٓی قس ٟاؾت ضا قٜبؾبئی ًٜس  ٝكطز ثب آُب١ی اظ آٛ ٙؿجت ث ٠خجطا ٙآ ٝ ٙایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی
ثطآیس.
ٝاض ٙثبكت یٌی اظ ثطٝتٜ٘س تطیٗ ٚطزا ٙزٛیب ًٛ ٠ح ٟٞػٌ٘ٔطزـ آ٢بٕ ثرف ثؿیبضی اظ ٗطزٕ زٛیب ثٞز ٟاؾت  ،زض
ؾطٗبیُ ٠صاضی ضٝـ ذبل ذٞز ضا زاضز .اٗ ٝؼتوس ث ٠توؿیٖ ؾطٗبیٛ ٠یؿت .ا ٝث ٠ای ٚخ٘ٔ((٠ً ٠ت٘بٕ ترٖ ٗطؿ٢بی
ذٞز ضا زض یي ؾجس ِٛصاضیس )) ١یچ اػتوبزی ٛساضز .ثطػٌؽ اٗ ٝؼتوس اؾت ًؿبٛی ً ٠ث ٠ای ٚخ٘ٔٗ ٠ؼتوسٛس ثسٓیْ
كوسا ٙزاٛف ًبكی اؾت ً ٠ً ٠ای ٚخ٘ٔ ٠ضا ؾطٓٞح ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی٢بی ذٞز هطاض ٗی زٜ١س.
ای ٚخ٘ٔ ٠قبیس زض ًكٞض ٗب ً ٠ثٞٛ ٠ػی اٌٗب ٙثطٛبٗ ٠ضیعی ٗكرهی ثطای آیٜس ٟیي ؾطٗبیُ ٠صاضی ٝخٞز ٛساضز ٝ
قبذه ٢ب  ٝپبضاٗتط١بی اهتهبزی ثب یي ذجط یب یي ٗهبحج ٠ث ًْ ٠زؾترٞـ تـییط ٗی قٛٞس ٌٗ٘ ٚاؾت ًبضثطز
زاقت ٠ثبقس ٝاكطاز ثتٞاٜٛس ثب توؿیٖ ؾطٗبی ٠قب ٙزض ثبظاض١بی ٗرتٔق  ٝثطایٜس ؾٞز  ٝظیب٢ٛبی آ٢ٛباظ ًب١ف اضظـ
زاضائی ١بیكب ٙخُٔٞیطی ًٜٜس.

ٍاسى تافت چگًَِ سشهایِ گزاسی هی کٌذ؟
ٝاض ٙثبكت زض ؾطٗبیُ ٠صاضی٢بیف ٘١یك ٠ثط ضٝی قطًتی ؾطٗبیُ ٠صاضی ٗی ًٜس ً ٠نٞضت٢ب ٝاؾٜبز ٗبٓی آ ٙضا
زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ثساٛس .ضاثطت ًیٞؾبًی ای ٚیٌپبضچِی ٗبٓی ضا ((اضظـ شاتی)) ٛبٗیس ٟاؾت.
ث ٠ثیب ٙزیِط ٝاض ٙثبكت ثطای تكریم ؾطٗبیُ ٠صاضی زض یي قطًت ذٞا١ب ٙپبؾد ث ٠ؾئٞاالت ظیط اؾت:
- ۱آیا ایي ضشکت هی تَاًذ پَل تیطتشی دس تیاٍسد؟
- ۲آیا ایي ضشکت یک هَقعیت خَب ٍ هحافظت ضذُ داسد؟
-۳آیا ایي ضشکت داسای تَدجِ تٌذی صحیحی هی تاضذ؟
-۴آیا ایي ضشکت اهکاى تَسعِ ٍ گستشش ٍ تقَیت تیطتشی داسد؟
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- ۵آیا ایي ضشکت داسای هذیشیت َّضوٌذ ٍ آگاّی ّست؟
ٝاض ٙثبكت ثب پبؾری ً ٠ثطای ای ٚؾئٞاالت ٗی یبثس تكریم ٗی ز١س ً ٠آیب آ ٙقطًت زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ٝ
اضظـ شاتی ١ؿت  ٝیب ٛیؿت .اُط قطًتی ضا زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی تكریم ز١س ثط ضٝی آ ٙؾطٗبیُ ٠صاضی ٗی
ًٜس  ٝؾ٢بٕ آ ٙضا ٗی ذطز ٝ.زض ؿیط ایٜهٞضت حتی ثب زاقت ٚهی٘ت ٜٗبؾت ٛیع ثط ضٝی آ ٙقطًت ؾطٗبیُ ٠صاضی
٘ٛی ًٜس.
ثطای ضٝق ٚقس ٙثطذی اظ ؾئٞاالتی ً ٌٚ٘ٗ ٠اؾت زاضای اث٢بٕ ثبقٜس ثطذی اظ پبضاٗتط١بی ُلت ٠قس ٟزض ثبال ضا
ٗٞضز ثحث هطاض ٗی ز١یٖ.
داضتي هَقعیت خَب ٍ هحافظت ضذُ:
ٜٗظٞض اظ ایٌٛ ٚت ٠ای ٚاؾت ً ٠آیب ای ٚقطًت زاضای ٗعیت ضهبثتی ١ؿت یب .٠ٛآٛچ ٠ً ٠ثطای قطًت٢ب زض قطایظ
ٗرتٔق اهتهبزی ٗی تٞاٛس ٗٞخت زٝإ  ٝحتی ضقس قٞز زاقتٗ ٚعیت یب ٗعیت٢بی ضهبثتی اؾت ٗ .عیت ضهبثتی زض
١ط قطایغی ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث ٠ؾبذت ٚپ ّٞقٞز.

زاقت ٚیي ٛبٕ تدبضی (ثطٛس)ٗؼتجط  ٝثب ؾبثو ٠ذٞة یي ٗعیت ضهبثتی ٗحؿٞة ٗی قٞز ً ٠تب حسٝزی ٗی تٞاٛس
تض٘یًٜٜ ٚس ٟكطٝـ حتی زض قطایظ ثس اهتهبزی ثبقس.
داضتي تَاًائی تقَیت :
ٜٗظٞض اظ تٞاٛبئی توٞیت ثطای یي ًؿت ً ٝبض ای ٚاؾت ًً ٠ؿت ً ٝبض ثتٞاٛس ثب اضائ ٠ذسٗبت یب ٗحه ّٞخسیس زض
ث٢تطی ٚظٗبٞٗ ٌٚ٘ٗ ٙخت خ٢ف  ٝضقس ذٞز قٞز  .ای ٚپبضاٗتط ثطای ًٔیً ٠ؿت ً ٝبض١ب ی ًٞچي  ٝثعضٍ یي
پبضاٗتط حیبتی اؾت ٝاُط یي قطًت یب یي ًؿت ً ٝبض ٛتٞاٛس ای ٚتٞاٛبئی ضا زض ذٞز ایدبز ًٜس زٝإ ظیبزی ٛرٞا١س
آٝضز.
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
تـییط ِٛطـ ؾٜتی ثِٛ ٠طـ ؾیؿت٘ی  ٝكطایٜسی ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث ٠تؼبضیق خسیسی زض یي قطًت ُطزز اظ خ٘ٔ٠
تـییط زض اؾتطاتػی یي قطًت ثطای تٓٞیس یي ٗحه ّٞیب ذسٗت خسیس ،ثبظاضیبثی ٜٗبؾت  ٝكطٝـ ث٢ی ٠ٜثب ضػبیت
پبضاٗتط١بی ٗ١ ٖ٢ط ًسإ ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث ٠توٞیت یي ًؿت ً ٝبض قٞز  ٝكوساً ٙبضائی زض ١ط كطایٜس  ،ػ٘ال كطایٜس
ثؼسی ضا زچبض ٗكٌْ ًطزٗ ٝ ٟبٛغ اظ ٛتیدُ ٠یطی ٗٞضز اٛتظبض ٗی قٞز.
قاتلیت گستشش:
ٝهتی یي ًؿت ً ٝبض ثتٞاٛس ذٞز ضا توٞیت ًٜس ؾئٞاّ ثؼسی ٝاض ٙثبكت ای ٚذٞا١س ثٞز ً ٠ای ٚتوٞیت تب ًدب ٗی
تٞاٛس ُؿتطـ یبثس؟آیب ای ٚتوٞیت كوظ ثطای ٗطظ١بی خـطاكیبئی یي ًكٞض ٗی تٞاٛس اٛدبٕ قٞز  ٝیب ُؿتط ٟثبظاض آٙ
ثؿیبض ٝؾیؼت ط اظ ٗطظ١بی یي ًكٞض ذٞا١س ثٞز؟خٞاة ای ٚؾئٞاّ ٗی تٞاٛس ٗحبؾجٗ ٠یعا ٙؾٞز احت٘بٓی ؾطٗبی٠
ُصاضی ثط ضٝی یي قطًت ضا قلبف تط ًٜس.
قاتلیت پیص تیٌی:
ٌٛت ٠ای ً ٠ثطای ٝاض ٙثبكت زض ؾطٗبیُ ٠صاضی ثؿیبض حبئع ا٘١یت اؾت ای ٚاؾت ً ٠زضآٗس حبنٔ ٠اظ ًؿت ً ٝبض
چوسض هبثْ پجف ثی ٜی اؾت  ٝپبضاٗتط١بئی ً ٠هبثْ ًٜتطّ ٛیؿتٜس  ٝیب تـییط زض ٝضؼیت اهتهبز آیب تبثیط ظیبزی ثط
زضآٗس پیف ثیٜی قس ٟذٞا١س زاقت یب .٠ٛ

یي ًؿت ً ٝبض ٝهتی زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ثبقس نطكٜظط اظ اٝضبع اهتهبزی زض حبّ تـییط ،قبٛؽ ث٢تط ٝ
ثیكتطی ثطای ضقس  ٝؾٞزآٝض ٗبٛس ٙذٞا١س زاقت.

چگًَِ هی تَاى قثل اص سشهایِ گزاسی ،یکپاسچگی هالی سا تطخیص داد؟
پیف اظ ؾطٗبیُ ٠صاضی زض یي قطًت ،یي ؾطٗبیُ ٠صاض حطك ٠ای ُعاضـ ٗبٓی آً ٙؿت ً ٝبض ضا ٗٞضز ثطضؾی
هطاض ٗی ز١س( .ایً ٚبض ثطای ١ط ٞٛع ؾطٗبیُ ٠صاضی نبزم اؾتٗ.ثال ثطای یي ؾطٗبیُ ٠صاض زض اٗالى ٗ ٝؿتـالت
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
ثطضؾی اؾٜبز ٗ ٝساضى اضائ ٠قس ٝ ٟاؾتؼالٕ اظ ٗطاًع شیطثظ ٘١ ٝچٜیٗ ٚغبٓؼبت ٜٗغو ٠ای … ٝضطٝضی اؾت).زض
ای ٚثطضؾی پبضاٗتط١بی الظٕ ثطای یٌپبضچِی ٗبٓی ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠هطاض ٗی ُیطز .
اًثط هطیت ث ٠اتلبم ٗطزٕ ثسٓیْ ای ٠ٌٜآٗٞظق٢بی الظٕ ضا ثطای ثطضؾی نٞضت٢بی ٗبٓی ٛسیس ٟاٛس اظ تكریم ای٠ٌٜ
یي ؾطٗبیُ ٠صاضی اضظـ شاتی  ٝیٌپبضچِی ٗبٓی ضا زاضز یب  ٠ٛػبخعٛس.
یٌی اظ زالیٔی ًٛ ٠وسیِٜی ؾطُطزا ٙزض ًكٞض ٗب زض ١ط ٗوغؼی ثهٞضت ؾیْ ث ٠ؾ٘ت یي ثبظاض حطًت ٗی ًٜس ٝ
ٗٞخت ٝیطاٛی یي ثبظاض ٗی قٞز ػسٕ آُب١ی ٗطزٕ ٛؿجت ث ٠ؾطٗبیُ ٠صاضی٢ب  ٝتٞاٛبئی تحٔیْ آ٢ٛب ٗی ثبقس  ٝثسٓیْ
ای ٚػسٕ تٞاٛبئی٢ب تبثغ یٌسیِط قس ٝ ٟحطًت ثطای یي ؾطٗبیُ ٠صاضی ذبل ثهٞضت خ٘ؼی اٛدبٕ ٗی قٞز.
زض ای ٚحطًت٢بی ؾیْ آؾب ثهٞضت ٗوغؼی توبضب ثطای یي ًبال ظیبز قس ٝ ٟزض ٛتید ٠هی٘ت٢ب اكعایف ٗی یبثس  ٝثؼس ثب
ككبض١بئی ً ٠اظ ؾ٘ت زٓٝت ٝاضز ٗی قٞز  ٝیب ای ٠ٌٜخ٘غ یي ثبظاض خبیِعی ٚزیِط پیسا ًٜس ،توبضب١ب ًب١ف یبكت٠
ٓٝی هی٘ت٢ب ً ٠تٞؾظ كؼبٓی ٚآ ٙثبظاض ثبال ضكت ٠پبئی٘ٛ ٚی آیس  ٝیب ثب یي قیت ثؿیبض ًٖ پبئیٗ ٚی آیس  ٝزض ٛتید ٠آٙ
ثبظاض زچبض ضًٞز ٗی ُطزز.
١ ٠ٛٞ٘ٛبی ظیبزی اظ ایٞٛ ٚع حطًت زض ثبظاض ٗؿٌ ٝ ٚاضظ  ٝعال ؾطاؽ زاضیٖ.
آجت ٠آٛچ ٠ً ٠زض ثبال ػٜٞا ٙقس ث٘١ ٠طا ٟثؿیبضی اظ ٗؼٔ٢ٓٞبی زیِط ثؼٔت ثطٛبٗ ٠ضیعی٢ب  ٝته٘ی٘بت اقتجب ٟاهتهبزی
اؾت ً ٠زض ًكٞض ٗب ػ٘ستب تٞؾظ زٓٝت٢ب ُطكت ٠قس ٝ ٟزض ٗوبعؼی ٛیع ثط اثط ؾٞء اؾتلبز ٟآُب١ب ٙثبظاض  ٝثٜ٘ظٞض
ؾٞزخٞئی اٛدبٕ قس ٟاؾت.

صتاى کسة ٍ کاس:
ٝاض ٙثبكت ٗی ُٞیس((:حؿبثساضی ظثبً ٙؿت ً ٝبض اؾت)).اُط ای ٚظثب ٙضا ثٔس ٛجبقیس تكریم ای ٠ٌٜآیب ًؿت ٝ
ًبضی زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ١ؿت یب ً ٠ٛبض زقٞاضی ٗی ثبقس.
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)

آیا دٍلتْا ّن تایذ یکپاسچگی هالی داضتِ تاضٌذ؟
زٓٝت٢ب ٛ ٖ١یبظٜٗس زضآٗس ثیكتطٗ ،حبكظت اظ پ ّٞذٞز  ،ثٞزخ ٠ثٜسی پ ، ّٞتوٞیت پ ّٞذٞز  ٝزض خؿتدٞی
اعالػبت ٗبٓی نحیح ١ؿتٜس  .اُط زٓٝت یي ًكٞض یٌپبضچِی ٗبٓی زاقت ٠ثبقس آً ٙكٞض اظ ١ط ٓحبػ قٌٞكب ٗی
قٞز  ٝثط ػٌؽ اُط زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ٛجبقس ٗطزٕ آً ٙكٞض ضٝظ ث ٠ضٝظ كویطتط ذٞاٜ١س قس .
ٝاضزات ثی ضٝی ٠تٞؾظ زٓٝت٢بئی ً ٠زاضای یٌپبضچِی ٗبٓی ٛیؿتٜس ٗٞخت ُؿتطـ كطٗ َٜ١هطف ُطائی  ٝزض
ٛتید ٠اكعایف ثس١ی ثدبی توٞیت پ ّٞزض كط َٜ١ػبٗٗ ٠طزٕ ٗی ُطزز .ای ٚاٗط ثیبِٛط تبثیط ٛح ٟٞؾیبؾت ُعاضی٢بی
زٓٝت٢ب ٝ ٝخٞز یبػسٕ ٝخٞز یٌپبضچِی ٗبٓی زض زٓٝت٢ب  ٝاضتجبط آ ٙثب ظٛسُی ٗطزٕ زاضز.
ؾیبؾت ُعاضی زٓٝت٘طزا ٝ ٙایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی پؽ اظ خ َٜخ٢بٛی ز ٕٝزض غاپ ٚثٞز ًٜٗ ٠دط ث ٠قٌٞكبئی غاپٚ
 ٝتجسیْ آ ٙث ٠یٌی اظ ثعضُتطی ٚهغج٢بی اهتهبزی خ٢بُ ٙطزیس٘١ .یٜغٞض اتلبهی ً ٠زض چی ٚعی  ۲۲ؾبّ ُصقت٠
اكتبز ٝ ٟایً ٚكٞض ضا اظ یي ًكٞض  ٝاٛجٗ ٟٞطزٕ كویط تجسیْ ث ٠یي ًكٞض تؼییًٜٜ ٚس ٟزض اهتهبز خ٢بٛی ثب تطاظ
تدبضی ٗثجت ًطز ٟاؾت .
اُط چ ٠ثبیس اشػب ٙزاقت ً ٠زض ًكٞض١بئی ً ٠زاضای اهتهبز ث ٠ؾبٗب ٝ ٙیٌپبچ ٠ای ٛ ٖ١جٞزٛساكطازی ثب آُب١ی ٝ
زاٛف  ٝقٜبذت اظ هٞاٛی ٚتدبضت ٗٔی  ٝثی ٚآ٘ٔٔی تٞاٛؿتٜس ث ٠ثبقِب ٟثطٝتٜ٘سا ٙزٛیب ثپیٛٞسٛس.
ضاثطت ًیٞؾبًی ث ٠تٌطاض تبضید اػتوبز زاضز.اٗ ٝی ُٞیس ًٞپطٛیي زض ؾبّٞٛ ۱۵۱۱قت تٞضٕ یٌی اظ آكت ١بئی
اؾت ًٛ ٠ظبٕ پبزقب١ی ضا تضؼیق ٗی ًٜس ٘١.یٜغٞض آزإ اؾ٘یت تٞضٕ ضا ٗرطة تطی ٚكطٝپبقی ثرت اكطاز ٗی زاٛس.
ایدبز تٞضٕ ٛیع ذٞز ٛبقی اظ ػسٕ یٌپبضچِی زٓٝت٢بؾت.

٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛزض هؿ٘ت٢بی هجٔی ُلت ٠قس یٌپبضچِی ٗبٓی ثب اخطای نحیح ١ط یي اظ پٜح ٞ١ـ ٗبٓی ایدبز ٗی
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
ُطزز  ٝػسٕ اخطای حتی یي ٞ١ـ اظ پٜح ٞ١ـ  ٝیب ػسٕ اخطای نحیح حتی یٌی اظ آ٢ٛب ث ٠یٌپبضچِی ٗبٓی ذتٖ
٘ٛی ُطزز.ای ٚهبػس ٠ٛ ٟكوظ ثطای ظٛسُی قرهی اكطاز ثٌٔ ٠ثطای حیبت یي زٓٝت ٛیع نبزم اؾت.
یٌی اظ اكطازی ً ٠زض ظٗبٗ ٙؼبنط تٞاٛؿت ثب ایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی ٗٞخت تح ّٞػظی٘ی زض ًكٞضـ قٞز ((ٗ٢بتیط
ٗح٘س)) ثٞز ٟاؾت.اٗ ٝبٓعی ضا اظ یي ًكٞض كویط زض یي ثطٛبٗ ۲۲ ٠ؾبٓ ٠تجسیْ ث ٠یٌی اظ هغج٢بی آٗٞظقی ٝ
ُطزقِطی ً ٝؿت ً ٝبض زٛیب ًطز  ٝپؽ اظ  ۲۲ؾبّ ث ٠اذتیبض ذٞز اظ هسضت زض ایً ٚكٞض ًٜبضُ ٟیطی ًطز ٓٝی
اكن  ۲۲۲۲ا ٝ ٝا١ساف تؼیی ٚقس٘١ ٟچٜب ٙزض ثطٛبٗ ٠زٓٝت ثؼسی ٗبٓعی ثٞزٝ ٟاحت٘بال زٓٝت٢بی ثؼسی ایٚ
ًكٞضٛیعذٞا١س ثٞز.

ٓصا تبثیط تجیی ٚچكٖ اٛساظ نحیح  ٝاتربش ؾیبؾت٢بی نحیح اهتهبزی یي زٓٝت  ٝایدبز یٌپبضچِی ٗبٓی ضا ٗی
تٞا ٙثب ثطضؾی ٗؿیط حطًتی ًكٞض١بئی ً ٠ػٜٞا ٙقس  ٝیب حتی تبیٞا ٠ً ٙكبهس ١طُٜٗ ٠ٛٞبثغ ؿٜی ٗؼسٛی  ٝثطٝت٢بی
عجیؼی ٗی ثبقس ٗالحظً ٠طز.
ثب تٞخ ٠ثً٘ ٠جٞز آُب١ی٢بی ٗبٓی  ٝثحطا٢ٛبی اهتهبزی خ٢بٛی ً ٠احت٘بال پطیس ظٗبٛی ًٞتب١تطی زض آیٜس ٟذٞا١س
زاقت ٘١ ٝچٜی ٚاِٛیع١ ٟبی كطزی  ٝاخت٘بػی ثطای زؾتیبثی ث ٠ثطٝت  ،ضاثطت ًیٞؾبًی پیك٢ٜبز اكعایف ((اضظـ
شاتی)) ضا ثطای اكطاز زاضز .
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)

چگًَِ اسصش راتی خَد سا افضایص دّین؟
ضاثطت ًیٞؾبًی ثطای ٗوبثٔ ٠ثب عٞكب٢ٛبی احت٘بٓی زض آیٜس ٠ً ٟثس ٙٝتطزیس ظٛسُی تي تي خ٘ؼیت خ٢ب ٙضا تحت
آكؼبع هطاض ٗی ز١س ؾ ٠تٞنی ٠ثطای اكعایف اضظـ شاتی زاضز:
- ۱قثل اص ٍقَع طَفاى ،قایق هالی خَد سا تساصیذ.
ثٞ١ ۵ ٠ـ ٗبٓی ذٞز ِٛبًٜ ٟیس  ٝثجیٜیس ًسإ ٞ١ـ ق٘ب ضؼیق اؾت ٛ ٝیبظ ث ٠توٞیت زاضز .ثط ضٝی ٞ١ـ ضؼیق
ذٞز ت٘طًع ًطز ٝ ٟؾؼی زض توٞیت آ ٙزاقت ٠ثبقیس١.یچِب٘١ ٟعٗب ٙثطای توٞیت ٞ١ق٢بی ضؼیق ذٞز اهسإ
ٌٜٛیس.آ٢ٛب ضا یٌی یٌی ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ز١یس.
اُط ٞ١ـ اكعایف زضآٗستب ٙضؼیق اؾت ثب تٞخ ٠ث ٠تٞاٛبئی٢ب ٢ٗ ٝبضت٢ب  ٝػالهٜ٘سی٢بیتب ٙضاٌ١بضی ثطای ًؿت
زضآٗس ثیكتط پیسا ًٜیس .ایً ٚبض چٜبٛچ ٠ت٘طًع ذٞثی ثط ٗٞضٞع زاقت ٠ثبقیس قسٛی  ٝضاحت تط اظ آٛچ ٠ً ٠تهٞض ٗی
ًٜیس ذٞا١س ثٞز.
اُط ٞ١ـ ٗبٓی ٗحبكظت اظ پٓٞتب ٙضؼیق اؾت ٗی تٞاٛیس ثب ٗغبٓؼٞٗ ٠از هبٛٞٛی  ٝحوٞهی ظٗی١ ٠ٜبی كؼبٓیت ذٞز ثب
آُب١ی ثیكتط ثً ٠بض ذٞز ثپطزاظیس ٝیب ثباؾتلبز ٟاظ یي ًٝیْ ٗدطة زض ًٜبضتبٗ ٙؿئٓٞیت ٗحبكظت اظ پ ّٞذٞز ضا ث٠
یي هب ٙٞٛزا ٙثؿپبضیس.

ث ٠ذبعط زاضٕ ثسٓیْ ضؼق قسیس زض ایٞ١ ٚـ ٗجٔؾ ِٜ١لتی اظ پ ّٞذٞز ضا اظ زؾت زازٕ ٗ ٝجٔؾ ظیبزی ٛیع ٗست
ظیبزی زضاذتیبضٕ ٛجٞز  ٝپؽ اظ ای ٚاتلبم تالـ ذٞز ضا خ٢ت اكعایف ایٞ١ ٚـ زض ذٞز اٛدبٕ زازٕ.
یبزُیطی ثٞزخ ٠ثٜسی پ ٝ ّٞقٜبذت ضاٌ١بض١بی توٞیت پ٘١ ٝ ّٞیٜغٞض ث٢جٞز ثركیس ٙاعالػبت ٗبٓی ؾٞ١ ٠ـ
زیِط اظ پٜدِبٞ١ ٠ٛق٢بی ٗبٓی ١ؿتٜس ًِ٘١ ٠ی ثب ٗغبٓؼٗ ٠ؿت٘ط ١ ٝسكٜ٘س  ٝیبزُیطی حبنْ ٗی قٞز .
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افضایص َّش هالی تِ سٍش ساتشت کیَساکی(تخص پْاسم)
یادگیشی ٍ پیگیشی هستوش ضشط الصم ٍ کافی تشای افضایص َّضْای هالی است.ضاثطت ًیٞؾبًی ٗی ُٞیسٞ٘١:اضٟ
ثربعط زاقت ٠ثبقیس ً١ ٠یچ ُٔق ثبظی یي ضٝظ ٟحطك ٠ای ٛكس ٟاؾت.
اٗ ٝی ُٞیس ٖ١ :ظٗب ٙثب اكعایف پٜح ٞ١ـ ٗبٓی ذٞز ،زض حبّ اكعایف یٌپبضچِی ٗبٓی  ٝاضظـ شاتی ذٞز ١ؿتیس.
زض ای ٚضا ٟچٜبٛچٗ ٠ؿیط ضا ٘ٛی زاٛیس  ٝیب اث٢بٗی زاضیس اظ زیِطاٛی ً ٠ث ٠حؿٛ ٚیت  ٝنساهت  ٝػٔ٘كب ٙاع٘یٜبٙ
زاضیس ً٘ي ثِیطیس  ٝذٞز ضا ثی ٛیبظ اظ ٛظطات زیِطاٛ ٙساٛیس.
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