نکات ضروری ومهم برای تریدر های بازار فارکس
-1آهْؾل ظیعى ظؼ هْؼظ هاُیت کلی تاؾاؼ فاؼکف:
ایي ضیلی خالة ُكت کَ تكیاؼی اؾ افؽاظ زتی ًوی ظاًٌع کَ ظاؼًع چَ کاؼ هی کٌٌع.تؽای ایٌکَ ظؼ
هكاتمَ تكیاؼ ههکل تؽیع کؽظى اّل خعّل تانیعُّوچٌیي تتْاًیع یکی اؾ هؼعّظ تؽیعؼُای تكیاؼ
هْفك ظؼ تاؾاؼ تانیعظؼ ظؼخَ اّل تغْؼ کاهل تایع تعاًیع کَ ظؼ زال اًدام چَ کاؼی ُكتیع.ایي تعیي
هؼٌا ًیكت کَ نوا زتوا یکی اؾ ظاًهدْیاى تؽتؽ ظاًهگاٍ ُاؼّاؼظ تانیع.تاؾاؼ تَ هعؼک تسصیلی
نواّایٌکَ اؾ کدا هعؼک گؽفتَ ایع ُیچ اُویتی ًوی ظُع.

-2تاؾاؼ فاؼکف یک تاؾاؼ کاهال تؽاتؽ اقت.ظؼ تؽاتؽ ُؽ تؿؼگی یک کْچکی لؽاؼ ظاؼظ.کْچکتؽ تا
تؿؼگتؽ ُویهَ ظؼ خٌگ اقت 80.ظؼصع اؾ تؽیعؼُا ظؼ زال خٌگ تا  20ظؼصع اؾ تؽیعؼُا
ُكتٌع.تَ ُویي ظلیل ُكت کَ تاؾاؼ پكتی ّتلٌعی ظاؼظ.اگؽ ها ظؼیک عؽف اؾ تؽًع 80ظؼصعاؾ
هؼاهلَ گؽاى ؼا هی تیٌین کَ ظؼ زال هؼاهلَ کؽظى ُكتٌع پف ظؼ عؽف ظیگؽ ُن  20ظؼصع اؾ هؼاهلَ
گؽاى ُكتٌع کَ ظاؼًع تؽیع هی کٌٌعُّ.ویهَ لعؼت ایي ظّ هكاّی ُكت .ایي تَ ایي هؼٌی اقت کَ 20
ظؼصع اؾ هؼاهلَ گؽاى تایع تكیاؼ ضْب آهْؾقم ظیعٍ تانٌع ّکاؼ ضْظ ؼا ضْب اًدام ظٌُع تا تتْاًٌع
تا  80ظؼصع ظیگؽ هؼاهلَ گؽاى تَ ؼلاتت تپؽظاؾًع.پف 80ظؼصع ظیگؽ هؼاهلَ گؽاى کَ ظؼ عؽف
ظیگؽ لؽاؼظاؼًع ضؼیف تؽ اؾآى  20ظؼصع ُكتٌع چْى گاُی اؾ هْالغ ؾهاًیکَ تاؾاؼ تغییؽ خِت
هی ظُع  20ظؼصع هْفك ظیگؽ تاؾاؼ ؼا هی ضْاٌُع تَ قوت ضْظ تکهاًٌع.

ُ-3یچ کف تاالتؽ ًّیؽّهٌع تؽ اؾ تاؾاؼ ًیكت.
ُ-4وؽاٍ تاتؽًع هؼاهلَ کٌیع تدای ایٌکَ تَ فکؽ هؼاهلَ کؽظى ظؼ قمف ّکف تانیع.

 -5هثاؼؾٍ ّالؼی تؽؼّی پْل ًیكت تلکَ تؽ ؼّی اعالػات هی تانع.
-6فکؽ کؽظى ظؼ تاؾ کؽظى یک هؼاهلَ ظؼ قمف یا کف تاؾاؼ یکی اؾ تؿؼگتؽیي انتثاُات
تؽیعؼُاقت.اگؽ تَ فکؽ هؼاهلَ کؽظى ظؼ قمف یا کف ُكتیعزعالل صثؽ کٌیع ّلثل اؾ گؽفتي پْؾیهي
 ،لیوت تسلیل نوا ؼا تاییع کٌع ّچٌع کٌعل ظؼ خِت تسلیل نوا پیم تؽّظ .هؼاهلَ کؽظى ظؼ قمف
ّکف ظؼ تاؾاؼ فاؼکف تكیاؼ ضغؽًاک اقتّ .لػا توؽیي کؽظى تؽ ؼّی صثؽ ُّوچٌیي هٌتظؽ هاًعى
تؽ ایٌکَ لیوت تا چٌع کٌعل تسلیلواى ؼا تاییع کٌع هیتْاًع همعاؼی اؾ ایي ؼیكک ؼا کوتؽ کٌع.

-7هاؼکتِا تَ  3ظقتَ تمكین هی نًْع:
هاؼکتِای تاالؼًّعٍ -هاؼکتِای ضٌثی  -هاؼکتِای پائیي ؼًّعٍ.تؽای ُؽ کعام تایع یک اقتؽاتژی
هٌاقة ّهتفاّت ظانتَ تانین.
 -8صؽف ًظؽ کؽظى اؾ یک هؼاهلَ ضْظل یک هؼاهلَ اقت.
 -9ظؼؼًّعُای تاال ؼًّعٍ ظؼ اػواق تطؽیع ّظؼ ؼًّعُای پائیي ؼًّعٍ ظؼ تاال تفؽّنیع.
 -10الگْی ؼًّعُای ؼّتَ تاال ّؼّتَ پائیي ُویهَ ظیعٍ هی نًْع ّلی یکی اؾ آًِا ُویهَ تؽ ظیگؽی
غالثتؽ اقت .تؽای هثال ظؼ یک ؼًّع ؼّتَ تاال چٌعیي قیگٌال فؽّل ًیؿ ظیعٍ هی نْظ ّتؽازتی لاتل
تهطیص ُكتٌع اها نوا ایٌکاؼ ؼا ًکٌیع ُّویهَ ظؼخِت ؼًّع هؼاهلَ کٌیع.
-11قیگٌال ضؽیعی کَ تا نکكت هْاخَ هی نْظ یک قیگٌال ضؽیع اقتّ .قیگٌال فؽّنی کَ تا
نکكت هْاخَ نْظ یک قیگٌال فؽّل اقت.
 -12تگػاؼیع هؼاهالت ظؼ قْظ اظاهَ پیعا کٌع ّظؼ ػْض خلْی هؼاهالت ظؼ ضؽؼ ؼا تگیؽیع.
 -13تگػاؼیع هؼاهالت ظؼ قْظ اظاهَ پیعا کٌع اها ًگػاؼیع عوغ تؽ نوا چیؽٍ نْظ قؼی کٌیع یک تطم
یا ُوَ قْظ ؼا تعقت آّؼیع ؾیؽا تاالضؽٍ ؼًّع ظؼخایی تَ پایاى هی ؼقع اخاؾٍ ًعُیع هؼاهلَ ایی کَ
هعتیكت اظاهَ ظاؼظ ّقْظ کؽظٍ تؽگهت کٌع ّقْظ ؼااؾ ظقت تعُع.
 -14تؽای هسعّظ کؽظى ضؽؼُا زع ضؽؼ ؼاتؽای هؼاهالت ضْظ تؼییي کٌیع.

ُ -15ویهَ اؾ اقتاپ الـ ّتؽای ُؽ هؼاهلَ ایی اقتفاظٍ کٌیع تا ضؽؼُای نوا کن نْظ یا ایٌکَ اصال
ضؽؼ ًکٌیع ػمة ًٌهیٌیع کَ ضؽؼُا ُوچٌاى اظاهَ پیعا کٌع .تؼضی اؾ هؼاهَ کٌٌعٍ ُا تَ اهیع ایٌکَ
ؾهاًی هاؼکت تؽ هی گؽظظ ّضؽؼُایهاى خثؽاى هی نْظ هؽتکة انتثاُی هی نًْع ّاظاهَ ؼًّع
ضؽؼ ؼا تَ زال ضْظ ؼُا هی کٌٌع ّاغلة چٌیي اتفالی ًوی افتع ّضؽؼ لسظَ تَ لسظَ تؿؼگتؽ هی
نْظ گاُی اّلات هی تؽیع ّگاُی اّلات هی تاؾیع.
اؾ هؼاهلَ صؽف ًظؽ کٌیع ّهٌتظؽ زؽکت ظیگؽی تانیعُ .ؽ ّلت کَ انتثاُی کؽظیع فؽاهْل ًکٌیع
کَ ظیگؽ ًثایع آًؽا تکؽاؼ کٌیع تدای ایٌکَ کوک تَ گكتؽظٍ نعى ضؽؼ ضْظ تکٌیع قؼی کٌیع کَ ظؼ
فاؼکف لثل اؾ ُؽ هؼاهلَ ایی یک زع قْظ ّضؽؼ تؼییي کٌیع قپف العام تَ هؼاهلَ کٌیع.

-16اؾ تکاؼ تؽظى اػعاظ ؼًع تؽای تؼییي ًمغَ اقتاپ ضْظظاؼی کٌیع .تؼییي زع ضؽؼ تؽای هؼاهالت
تلٌع هعت تایع ظؼ ؾیؽ اػعاظ ؼًع تانع ّظؼ هؼاهالت کْتاٍ هعت تاالی ایي اػعاظ غکؽ نعٍ تانع.

 -17لؽاؼظاظى یک اقتاپ هٌاقة ٌُؽ اقت هؼاهلَ گؽاى تایع ًکات تکٌیکی ظؼ چاؼت ؼا تا هعیؽیت
قؽهایَ هٌاقة تؽکیة کٌٌع تا تَ چٌیي ػعظی تؽقٌع.
-18ضؽؼُای ضْظ ؼا تسلیل کٌیع ّاؾ آًِا ظؼـ تگیؽیع.تؽای ایي ظؼقِا نوا لیوت ؾیاظی پؽظاضت
کؽظٍ ایع .ضیلی اؾ تؽیعؼُا قؼی ًوی کٌٌع چیؿی اؾ ضؽؼُایهاى یاظ تگیؽیٌع تؽای ایٌکَ اصال تَ آًِا
فکؽ ًوی کٌٌع.

ّ-19زهت ًکٌیع اّلیي ضؽؼ نوا کْچکتؽیي ضؽؼ نواقت.
-20هٌغمی تانیع تا ازكاقی.
-21اؾ ًكثت  3تَ  1تؽای ؼیكک تَ ؼیْاؼظ ؼاتؽؼقی کٌیع.

-22لثل اؾ ایٌکَ ّاؼظ هؼاهلَ نْیع ًكثت ؼیكک تَ ؼیْاؼظ ؼاتؽؼقی کٌیع.

-23تی اؼاظٍ ظقت تَ هؼاهلَ ًؿًیع تؽًاهَ ًّمهَ ظانتَ تانیع.

-24تؽًاهَ ُّعف هؼیي ّههطصی ظانتَ تانیع.
25- 5هؽزلَ تؽای ایٌکَ تتْاًیع یک قیكتن هؼاالتی ظانتَ تانیع:
الف) تا فکؽ نؽّع کٌیع.
ب) آًؽا تا لْاًیي هٌغمی تٌظین کٌیع.
ج) تغْؼ هداؾی آًؽاظؼ چاؼت چک کٌیع.
ظ) تا یک زكاب ظهْ آًؽا تكت کٌیع.
ذ) ًتایح ؼااؼؾیاتی کٌیع.

ُ-26یچ ّلت لثل اؾ ایٌکَ قیكتن نوا قیگٌال ظُع ّاؼظ هؼاهلَ ًهْیع.

 -27قیكتوی کَ ظؼ ؼًّعُای ؼّ تَ تاال کاؼ هیکٌع هوکي اقت ظؼ ؼًّع ُای ؼّ تَ پائیي کاؼ ًکٌع
ّخْاب ًعُع.

-28عؽزِای هؼاهلَ ضْظتؽای ایٌکَ ازكاقاتی ًهْیع لثل اؾ ایٌکَ تاؾاؼ تاؾ نْظ عؽازی کٌیع ُیچ
هْلؼیت یک هؼاهلَ ؼا لثل اؾ ایٌکَ ظلیل لاًغ کٌٌعٍ ای ظانتَ تانع تغییؽ ًعُیع.

ُ-29ؽ چیؿی ؼا ظّتاؼ چک کٌیع.
ُ -30ویهَ ؼاخغ تَ ازتواالت فکؽ کٌیع هؼاهلَ کؽظى فکؽ کؽظى ظؼ هْؼظ ازتواالت اقت ًَ
اعویٌاًِا.ظؼقت ایٌكت کَ ُویهَ یک ًمهَ تؽای ؾهاًی کَ ؼًّع تؽضالف نوا زؽکت هی کٌع ظانتَ
تانیع ظؼ چٌیي هْالؼی اؾ ایٌکَ قؼی کٌیع ازتواالت ؼا ظًثال کٌیع ضْظظاؼی کٌیع کاؼی کَ تكیاؼی اؾ
تؽیعؼُا اًدام هی ظٌُع.
ٌُ -31گاهی کَ هی ضْاُیع یک هاؼکت ؼاتؽؼقی کٌیع چیؿی کَ تایع ظؼ ًظؽ تگیؽیع ؼًّع اصلی
هاؼکت اقت.

-32فمظ تا اقتؽاتژی العام تَ هؼاهلَ کٌیع کَ لثال ضْظتاى آًؽا تكت کؽظٍ ایع.
ٌُ -33گاهیکَ هی ضْاُیع تَ پْؾیهي ضْظ اضافَ کٌیع ایي هْاؼظ ؼا هع ًظؽ ظانتَ تانیع:
الف)زدن خعیعی کَ اضافَ هی کٌیع اؾ زدن لثلی کوتؽ تانع.
ب) فمظ پْؾیهٌِای ظؼ قْظ ضْظ ؼاتیافؿائیع.
ج)ُؽگؿ تَ پْؾیهي ظؼ ضؽؼ ضْظ اضافَ ًکٌیع.هؼاهالت تَ ظّظقتَ هؼاهالت ظؼ قْظ ّهؼاهالت
نکكت ضْؼظٍ تمكین هی نًْع اگؽ یک هؼاهلَ تا نکكت هْاخَ نع ناًف ایٌکَ تؽگؽظظ ّتثعیل تَ
یک هؼاهلَ قْظهٌع نْظ تكیاؼ کن اقت.تٌاتؽایي ُؽگؿ تَ هؼاهلَ ظؼ نکكت ضْظ اضافَ ًکٌیع .

 -34لثل اؾ ایٌکَ العام تَ هؼاهالت ؼّؾاًَ کٌیع اتتعا اؾ هؼاهالت تیي ؼّؾ یا قاػتی اقتفاظٍ کٌیع.
-35کٌتؽل ؼیكک
ُؽگؿ تیم اؾ  3تا  4ظؼصع قؽهایَ ضْظ ؼیكک ًکٌیع.
ًمغَ ضؽّج ضْظ ؼا لثل اؾ ّؼّظ تَ یک هؼاهلَ کاهال ههطص کٌیع.
اگؽ هؼاهلَ لثل اؾ ؼقیعى تَ ًمغَ ضؽّج ّاؼظ ضؽؼ نع آًؽا هتْلف کٌیع ّتثیٌیع کَ کدا انتثاٍ کؽظٍ
ایع ّقؼی کٌیع اػتواظ تَ ًفف الؾم ؼا لثل اؾ آغاؾ یک هؼاهلَ ظیگؽ تعقت آّؼیع.

 -36پْلی ؼا کَ تؽای اؾ ظقت ظاظًم هی تؽقیع ّاؼظ هؼاهلَ ًکٌیع .تا پْلی کَ تَ ػٌْاى زمْق پایاى
هاٍ تَ نوا پؽظاضت هی نْظ قؽهایَ هٌاقثی تؽای تؽیع ًیكت.هطصْصا کَ تؽای اؾ ظقت ظاظًم ًیؿ
تتؽقیع ظؼ چٌیي نؽایغی ایي نوا ًیكتیع کَ هؼاهالت نواؼاکٌتؽل هی کٌع تلکَ ایي ازكاقات نوا
تصوین گیؽًعٍ اقت ایٌکاؼ تاػث هی نْظ نوا قؽهایَ ضْظتاى ؼا غیؽ لاتل هعیؽیت کٌیع.
ُ -37ویهَ تعاًیع تؽای چَ چیؿی ظؼ هاؼکت زضْؼ ظاؼیع تطاعؽ ؼفغ ضكتگی یا تطاعؽ ایٌکَ
قْظُای تؿؼگ تگیؽیع؟
ُؽ ّلت تَ ایي قْاالت تْاًكتیع صاظلاًَ پاقص ظُیع آًْلت تؽیعؼ هْفمی ضْاُیع نع.

ُ -38یچ ّلت ًگػاؼیع کال هاؼخیي نْیع پف اؾ یک هْلؼیت تع قؽهایَ ضْظ ؼااؾ ظقت ًعُیع.

 -39پْؾیهٌِای ظؼ ضؽؼ ؼا لثل اؾ ایٌکَ اًتظاؼ تَ قْظ ؼقیعًم ؼا ظانتَ تانیع تثٌعیع.

 -40تَ اقتثٌای هؼاهالت کْتاٍ هعت ّلتی هاؼکت تكتَ اقت هؼاهلَ ًکٌیع.
 -41اؾ هؼاهالت تلٌع هعت ّاؼظ هؼاهالت کْتاٍ هعت نْیع.

 -42اؾ چاؼتِای یک ؼّؾٍ تؽای ًماط ّؼّظ ّضؽّج اقتفاظٍ کٌیع.

 -43لثل اؾ ایٌکَ العام تَ هؼاهالت ؼّؾاًَ کٌیع اتتعا اؾ هؼاهالت تیي ؼّؾ یا قاػتی اقتفاظٍ کٌیع.
 -44ؼّی تاین فؽیوِا هؼاهلَ ًکٌیع ظؼ ػْض تؽ ؼّی الگُْا ،الگُْای تؽگهتی ّالگُْای ظیگؽی
کَ اغلة نکل هی گیؽًع قؼی کٌیع الگُْا ؼاظؼُؽ تاین فؽیوی نٌاقایی کٌیع.

 -45قؼی کٌیع اؾ لضاّتِایی کَ پف اؾ نٌیعى ضثؽُا ظؼ نثکَ ُا یا ؼقاًَ ُا هی نٌْیع چهن پْنی
کٌیع.

ّ -46ظایفتاًؽا ُویهَ اًدام ظُیع ّّلایغ خِاًی ؼا پیگیؽی کٌیع.نوا ُؽگؿ ًوی فِویع کَ چَ چیؿی
هوکي اقت یک اؼؾ ّیژٍ ؼاتؽای یک ؼّؾ تٌظین کٌع.
 -47قؼی کٌیع ظؼ اللیت لؽاؼ تگیؽیعّ.لتی ظؼ یک هاؼکت لؽاؼ هی گیؽیع  90ظؼصع هؽظم تا نوا
ُوؽا ًیكتٌع یؼٌی  90ظؼصع تاؾًعٍ ّ 10ظؼصع تؽًعٍ اًع.

ُ -48ویهَ تسلیلگؽاى التصاظی ؾتؽ ظقتی ّخْظ ظاؼًع کَ ظاًم ّتدؽتَ ؾیاظی ظاؼًع قؼی کٌیع
ُویهَ یک ظاًهدْ تانیع ّظاًكتَ ُایتاى ؼا زفظ کٌیع.
 -49ضثؽُا ؼا تطْاًیع ّاعالػات تؽّؾ ظانتَ تانیعُ.ویهَ هٌتظؽ زؽکتِای هاؼکت تانیع تؽای نوا
اؾ تاثیؽات تا ضثؽ هی کٌع تؼع تعًثال هْلؼیت ّؼّظ تَ یک هؼاهلَ تانیع.
 -50نایؼات ؼا تطؽیع ّاضثاؼ ؼا تفؽّنیع.
 -51قاظٍ هؼاهلَ کٌیع پیچیعگی ُیچ ّلت ضْب ًیكت.
ّ -52لت نٌاقی ظؼ هؼاهالت فاؼکف تكایؽ هِن اقت.
 -53ؾهاى ظؼ فاؼکف ُوَ چیؿ اقت تصوین گیؽی ظؼ ؼاتغَ تا خِت صسیر هاؼکت یکی اؾ هكائل
هؼاهلَ گؽاى اقت تٌظین ؾهاى ّؼّظ تَ یک هؼاهلَ یکی اؾ تفاّتِای تیي هؼاهلَ گؽاى هْفك تا ًاهْفك
اقت.
ُ -54یچ ّلت اؾ اقتؽاتژی تطؽ ًّگَ ظاؼ ظؼ فاؼکف اقتفاظٍ ًکٌیع.

ّ -55لتی یک زكاب ؼا تاتؽّکؽ تاؾ هی کٌیع فمظ ظؼ هْؼظ همعاؼ پْل تصوین ًگیؽیع تلکَ ظؼ ؼاتغَ
تا عْل ؾهاى هؼاهلَ ًیؿ تایع تصوین تگیؽیع.
ُ -56ویهَ یک ظفتؽچَ یاظظانت ظانتَ تانیع ّاعالػاتی ؼا کَ تؽایتاى ظؼ هاؼکت خالة ُكتٌع
یاظظانت کٌیع.ؾهاى تاؾ نعى هاؼکت  -لیوت  -ازكاقاتتاى  -تْلف یک هؼاهلَ ُّؽ چیؿی کَ لاتل
یاظظانت کؽظى اقت ؼا تٌْیكیع ُّؽ ؾهاى ایي هغالة ؼا هؽّؼ کٌیع ّاؾ آًِا ظؼ تسلیلِای ضْظ
اقتفاظٍ کٌیع.

 -57ظؼ  20هؼاهلَ اّل قْظ ضْظ ؼا ًهواؼیع ظؼ صع پیؽّؾیِایتاى ؼا ثثت کٌیع چْى ظلیما ظؼ ایي
ؾهاى ّلتیكت کَ نوا تایع تَ هعیؽیت قؽهایَ تْخَ تیهتؽی کٌیع.
 -58نِؽ ؼم ظؼ یک ؼّؾ قاضتَ ًهعٍ اقت ُّیچ زؽکت ّالؼی یک ؼّؾٍ نکل ًوی گیؽظ.

ُ -59ؽگؿ اّؼ تؽیع( هؼاهالت تیم اؾ زع) ًکٌیع.

 -60ظّ ًْع زكاب ظانتَ تانیع یکی زكاب ّالؼی یکی زكاب هداؾی .یاظگیؽی هتْلف ًوی نْظ
ّلتی نوا تا ظالؼ ّالؼی هؼاهلَ کٌیع زكاب ظهْ ؼا ًیؿ تؽای تكت هؼاهالت ظؼ خؽیاى ُّویٌغْؼ
تْلف آًِا زفظ هی کٌیع.
 -61صثؽ ّزْصل ظانتي اهؽی هِن اقت ًَ فمظ تؽای ایٌکَ هٌتظؽ یک هْلؼیت هٌاقة تؽای
هؼاهلَ تانیع تلکَ ؾهاًی کَ هؼاهلَ ای ظؼ خؽیاى ظاؼیع ًیؿ تایع صثؽ ّزْصلَ ظانتَ تانیع.

 -62نوا ضؽافاتی ُكتیع اگؽ چیؿی هطل آقایم نواقت تؽیع ًکٌیع.

 -63تسلیل تکٌیکال ظاًهی اقت کَ نوا زؽکات ؼًّع ّچاؼت ؼا تَ هٌظْؼ پیم تیٌی لیوتِای تؼعی
تؽؼقی کٌیع.

 -64ػکف الؼولِایی کَ ظؼ چاؼت هی تیٌیع یؼٌی زؽکات تاال ّپائیي اؾ اصْل ؼّاًهٌاقی تاؾاؼ
نکل گؽفتَ اقت.

ُ -65وَ هٌظْؼ ها اؾ تؽؼقی چاؼت تهطیص ؼًّع لیوت خِت اقتفاظٍ ظؼ هؼاهالت هی تانع.

 -66ظلیل زؽکت هاؼکت ظالیل ّّیژگیِای تٌیاظی یا فاًعاهٌتالی اقت ظؼ زالیکَ ّیژگیِای تکٌیکی
ؼّی تاؾاؼ تاثیؽ هی گػاؼًع.
 -67افؿایم لیوت یک کاال ًهاًگؽ افؿایم تْؼم اقت ّکاُم لیوت کاالُا ًهاًگؽ کاُم ؼنع تْؼم.
 -68تؼع یک هعت عْالًی لیوت ًماط هماّهت ّزوایتی ؼا ایداظ هی کٌع ایي ًماط تكیاؼ هِن ُكتٌع.

ُ -69ؽگؿ زؽیص یا ضیلی هستاط ًثانیع.

ُ -70یچ ّلت هاؼکت ؼا تؽای تطلیَ کؽظى ُیداًات ضْظ اقتفاظٍ ًکٌیع.
 -71تؽای ُؽ تؽیعؼی ظؼ ُؽ هؼاهلَ قَ تصوین ّخْظ ظاؼظ یا العام تَ یک هؼاهلَ تلٌع هعت کٌع.یا
کْتاٍ هعت یا ُیچ کاؼی اًدام ًعُع.تِتؽیي اقتؽاتژی تؽتؽی ظاؼیع.

 -72اًعاؾٍ کاًالِای ؼقن نعٍ هفِْم ؾیاظی ظاؼًع.ؾیؽا کَ نکكت اؾ یکی ای ایي کاًالِا اتفاق هی
افتع لیوت پف اؾ نکكتي تَ ًماط ظیگؽ کاًال تؽضْؼظ هی کٌع پف تا تْخَ تا اًعاؾٍ کاًال تؽیعؼ هی
تْاًع زعـ تؿًع کَ ًمغَ نکكت تؼعی کعام کاًال اقت.
-73هیاًگیي ُای هتسؽک ظًثال ؼّ ُكتٌع ًَ پیهؽّ.آًِا ُؽگؿ پیم تیٌی ًوی کٌٌع فمظ ػکف الؼول
ًهاى هی ظٌُع  .هیاًگیٌِای هتسؽک فمظ تا هاؼکت زؽکت هیکٌٌع ًّهاى هیعٌُع کَ چَ ؾهاى هاؼکت
خعیعی آغاؾ هی نْظ اها پف اؾ آى هِن اقت.

ّ -74لتی یک لیوت تاالی یک هیاًگیي هتسؽک تكتَ هی نْظ یک قیگٌال ضؽیع ایداظ نعٍ
ّتؽػکف.
 -75ؾهاًی کَ ظّ هیاًگیي هتسؽک ظاؼین قیگٌال ضؽیع ؾهاًی اتفاق هی افتع کَ هیاًگیي هتسؽک
کْچکتؽ تاالی هیاًگیي هتسؽک تؿؼگتؽ لؽاؼ گیؽظ ّتؽػکف.

 -76کن کؽظى ضؽ تؽای تؽیعؼُا کاؼی ظؼظًاک اقت اها خلْی یک ضؽؼ ؼا گؽفتي ظؼ یک ؾهاى
ًهاًَ تؼاظل نوا ظؼ هؼاهلَ اقت.
 -77چاؼتِای تلٌع هعت اعالػات ؾیاظی ظؼ ؼاتغَ تا زؽکات تلٌع هعت ّتکؽاؼ آًِاظؼ گػنتَ ؼا تَ
نوا هی ظُع یک هؼاهلَ گؽ هی تْاًع تا ًگاُی ظلیك تَ آًِا زؽکت هاؼکت ُّوچٌیي هسل نکكتَ
نعى آًؽا تا زعّظی زعـ تؿًع.

 -78الگْی قؽ ّناًَ الگْیی اقت کَ پف اؾ قَ ؼالی تهکیل هی نْظ ّنکكتٌم تا نکكتَ نعى
ضظ گؽظى اتفاق هی افتع.
 -79الگْی ظّ لل ؾهاًی اتفاق هی افتع کَ ظّ ؼالی نکل گؽفتَ تانع ّهاًٌع الگْی قؽ ّناًَ قیگٌال
تا نکكتَ نعى ضظ گؽظًی اتفاق هی افتع یؼٌی لیوت پف اؾ ضظ گؽظًی تكتَ هی نًْع.

-80تهکیل یک گپ فؽاؼ خِت هاؼکت ؼا ًهاى هی کٌع.

 -81گپِایی کَ تهکل فؽاؼ یا لاتل اًعاؾٍ گیؽی ظؼ ؼًّع لیوت ؼش هیعٌُع قالهتی ّقؽػت هاؼکت
ؼا تضویي هی کٌٌع.

 -82گپِای ضكتَ ًْػی ظیگؽ اؾ گپِا هی تْاًٌع خِت هاؼکت ؼا ًهاى ظٌُع.
 -83تهکیل یک ّاگؽایی تیي اقیالتْؼ ّزؽکت لیوت ُهعاؼ تؽای تهکیل یک هْلؼیت ضْب اقت.

 -84اقیالتْؼُا ّلتی ؼّی ضظ صفؽ یکعیگؽ ؼالغغ هی کٌٌع تهکیل یک قیگٌال هِن ظؼ ؼًّع لیوت
ؼا هیعٌُع.

 -85ضغْط هْهٌتْم ُا ُویهَ یک هؽزلَ خلْتؽ اؾ لیوت زؽکت هی کٌٌع.

