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 گرداوری گروه فن و هنر 

 استعداد و قابلیت شما چیست ؟ 

 به اعتماد خود ، اهداف و آرزوها شناخت با  .   شوید آگاه خود های قابلیت و استعدادها از خود ، واقعی شخصیت از بیشتر شناخت با

 . بگیرید  تصمیم بهتر و کنید پیدا بیشتری نفس

 این عملی و ساده های تکنیک آموختن با  .سازید  هموار خود بر را دیگران با گفتگو راه گفتن ، سخن آیین آموختن و روییکم رفع با

 موفقیت بزرگان ، گفتار از الگوبرداری روش با آشنایی با  .کنید  تقویت را خود اراده و سازید دور خود از را تردید و تضاد کتاب

 در. ببرید  پی آنها موفقیت راز به کشورمان معروف و موفق مردان و زنان سرگذشت خواندن با  .کنید  تضمین کار بازار در را خود

 وقت از موفقیت ، عوامل سایر نهراسید ، شکست از اند ، مهم اصول این گیری ، تصمیم موفقیت ،  چون هایی سرفصل با کتاب این

 .شد  خواهیم آشنا... و بازار در موفقیت رمز دارد ، فکرتان طرز به بستگی شما موفقیت کرد ، استفاده باید چگونه

 رضایت خویش زندگی از همواره باید شادی این تداوم برای. دارد  زندگی در موفقیت میزان با تنگاتنگی رابطه شادمانی و شادی 

 به دستیابی برای تالش در پیوسته بندد فرومی جهان از چشم که دم آن تا شناسد می را خود که ای لحظه از انسان. باشیم  داشته

 مفتاحی و کلید موفقیت به نیل  .باشند  موفقیت راز و رمز آموختن طالب همه اگر ندارد تعجبی بنابراین  .است  کامیابی و موفقیت

 هم. گردد  می نایل بزرگ پیروزی دو به موفقیت کسب با انسان . آمد  نخواهد فرو شادمانی قله از هرگز یافت را آن که کسی و دارد

 ارزشمند هدف دو این تحقق  .رساند  می اثبات به را خود شایستگی روانی و روحی نظر از هم و شود می نیاز بی مادی لحاظ به

 هدف که کسی .  است پیشامدها و حوادث تابع کامال هدف بی انسان . باشد  تکاپو و تالش در عمر سراسر تا است انسان مشوق خود

 می پی را نامشخص اهدافی که افرادی اما کند می آرامش و خوشبختی احساس کامیابی به رسیدن از پس  ، دارد زندگی در روشنی

 .  اند ناراضی هم باز برسند که مقامی هر به گیرند

 تعیین هدف 

 امکانات میان از انهآگاه انتخابی نیز و خویش اهداف بهتر شناخت برای.  بپرهیزیم کورکورانه تقلید از باید خویش اهداف تعیین در

 از پس  . کنید یادداشت آن در پرورانید می سر در که را اهدافی کلیه و بنشینید آرام و خلوت ای گوشه در و بردارید کاغذی ، متعدد

 فرصت ایجاد و مغز به آرزوها و ها اندیشه سپردن .  بپردازید مشاوره و مطالعه تفکر، و تمرکز مرحله سه به کار این از فراغت

  .  است متداول آگاهند مغز انگیز شگفت نیروی به که کسانی همه بین امروزه آنها یکایک بررسی برای الزم

 اندیشه ، تفکر ، تمرکز 

 را آنها باید گیریم بهره درست جهتی در افکار این از که آن برای.  اند جاری او ذهن در خالق افکار و است آفریننده انسان اندیشه

  . سازیم خارج متفاوت افکار البالی از را مثبت و پویا فکر ، الزم های بررسی از پس و بسپاریم خویش ناخودآگاه رضمی به آزادانه

 مطالعه 

 هدف به دستیابی روند در ما به  بزرگان سرگذشت و افکار خواندن  .رسد می مطالعه به نوبت اهداف بررسی و تمرکز از پس 

 با بعدها که طوری به  . شود می جویی صرفه نیز شما پول و وقت در سازی مدل و برداریالگو روش با.  رساند می یاری صحیح

 دهنده ارتباط پل مطالعه سرانجام و اند پرداخته خسارت برایش و اند رفته خطا به را آن دیگران که گذارید می قدم مسیری در آگاهی

 .  مغزهاست

 مشورت 

 عقل شریک کند مشورت خردمندان با مهم امور در که کسی .  است موفقیت و پیروزی مسیر در دهنده یاری و موثر عاملی مشاوره 

 خود بدبینانه افکار صرفا و بیند نمی چیزی بدبختی و تباهی و سیاهی جز او زیرا است خطرناک بسیار بدبین آدم با مشورت  .آنهاست



 امیدوارکننده بسیار ای نتیجه ها بدبینی از فارغ و اندیش تمثب آدم با مشورت . کند می منتقل شما به گونه نصیحت ای شیوه به را

 برابر چند را ضررها و خطرات ترسو آدم  .کند می تمرکز نظر مورد کار محسنات و مزایا بر چیز همه از بیش بین خوش آدم. دارد

  .دکن می توجیه را خود ترس و ناتوانی نحوی به همیشه و ندارد را کاری هیچ شهامت او . بیند می

 هدف

. باشد رقابت و چشمی هم و چشم از دور به و بخشد نشاط و خوشی شما به آسایش و رفاه ساختن فراهم ضمن که کنید انتخاب را هدفی

 و اطرافیان نابجای های توصیه به توجه  ، نیست دیر تصمیمتان تغییر برای وقت هیچ .  دارد تفکر و اندیشه به نیاز هدف انتخاب

 و کار به عالقه. شود می صحیح انتخاب از مانع خاص حرفه یک اعتبار و ارزش مورد در جامعه های داوری یشپ به دادن اهمیت

 هدف به باید . است موفقیت به نیل جهت در اساسی و مهم عامل چهار نرفتن، متعدد کارهای دنبال به و بودن دل یک تضاد، نداشتن

 وجود تمام با که شرطی به باشیم ها بهترین جزء توانیم می همه.  کنیم تالش انهسرسخت آنها به رسیدن برای و بیندیشیم بزرگ های

 و مصمم افراد استعدادترین بی ندهیم خرج به جدیت کارها در اگر.  کنیم تکرار همواره را قلبی و درونی خواست این و بخواهیم

 شکیبایی و دقت ، نظم ، کوشی سخت ، مقاومت با و بریمب را استفاده حداکثر باید خود مغز از. گرفت خواهند پیشی ما بر بااراده

 .  ببندیم ابدی پیمانی

 شلنس و اقبال چیست ؟

 آری با فالسفه نظر به . است مناسب های موقعیت درک توانایی و آمده پیش های فرصت از جا به استفاده معنای به اقبال و شانس

  .  گردد می بدل ها توانستن به ها خواستن و شود می ممکن ها غیرممکن ، کوشش و تالش و مشکالت به گفتن

 کار بزرگ چیست ؟

 و راه انتخاب با.   ندهید راه خود به هراس کارها انجام از.  کنیم تقسیم کوچکتر کارهای به آنرا که شرطی به ندارد وجود بزرگ کار

.  کنید متمرکز نقطه یک در را نیرویتان همه بین ذره همچون.  است پذیر امکان کاری هر شکیبایی و مقاومت و درست روش

 . گذارد اختیارتان در را صحیح نتیجه و کند کار آن روی دقت با تا بسپارید باطن ضمیر به را خود اهداف و آرزوها

 نقش افکار منفی ، گفته های منفی خود را دنبال و از آنها جلوگیری کنید .

 یا و کند نمی تغییر حرفها این با زندگیم ، ام آمده دنیا به جوری این ، نیستم شدنی عوض من که افکار این با را خویش ذهن هرگز

 . رساند خواهد منفی نتایج به را شما همواره منفی اندیشه.  نسازید آلوده دارد فرق دیگران با من وضع

 خالقیت 

 در بلکه نیندازید فردا به را امروز ارک.  کرد آغاز صفر از توان می همیشه و نیست دیر درونی های خالقیت بروز برای گاه هیچ

  .  دهید انجام امروز را فردا کار امکان صورت

 را داشتم دیگری سرنوشت من یا نبود قسمت چون افکاری.  یابید می دست آرزوهایتان و ها خواسته همه به مداوم کوشش و سعی با

 مورد هدف مطالعه و بررسی از پس. رساند می یاری فماناهدا به رسیدن در ما به الگوبرداری روش.  سازید خارج خود ذهن از

 . شد خواهید فائق آن بر کوشی سخت و تالش با. کند دلسردتان شکست ندهید اجازه. بزنید اقدام به دست بالفاصله نظر

 عشق و عالقه به هدف در مسیر به ما دلگرمی میدهد .

 در موفقیت امید و تر فعال مغز ، کارها پیگیری با  . است اضطراب و ترس پادزهر دراز و دور آرزوهای و هدف به عالقه و عشق

 . شود می بارور شما

 شکست 

 استوار اراده با که کسانی. شوند می مواجه ها سختی و نامالیمات با نیز افراد ترین الیق و تواناترین که بدانید و نهراسید شکست از 

 راهی هیچ شوند می مایوس شکست اثر در که کسانی اما. پیروزند همواره ، روند می خویش اهداف دنبال به بیشتر نفس به اعتماد و



 خود از. باشید زندگی در ناکامی علت پی در و نکنید تلقی کار پایان را آن و بگیرید عبرت درس شکست از. ندارند موفقیت سوی به

 .  کرد باید چه کردن آغاز هدوبار و برخاستن برای و کدامند جدید های راه و بود چه کار اشکال بپرسید

 نظم برای رسیدن به هدف 

 حداکثر نیز خود بیکاری های زمان از کنید می رسیدگی کارهایتان تمام به که آن بر عالوه روزانه، اوقات به بخشیدن ترتیب و نظم با

 خوشی از باید بزرگ اهداف به سیدنر برای. باشد تر قوی مخلوقش از باید است بولدوزر آفریننده که انسانی. برید می را استفاده

 از قبل. است سودمند بسیار باشد مند عالقه کارش به انسان که صورتی در کردن، کار زیاد. کرد نظر صرف گذرا و کوچک های

 راه و بزنید جدید ابداعات و ابتکارات به دست هایتان برنامه سنجی دوباره با. کنیم مشخص را آن اجرای مراحل باید کار هر آغاز

 سزاوار کنیم کوتاهی گذارد می اختیارمان در زندگی که امکاناتی از استفاده در اگر. کنید جستجو را تر عملی و تر آسان های حل

. نکنید فکر رویایی. سازید متمرکز جدید درآمد کسب بر را افکارتان. است موفقیت اصلی شرط دو تدریج و اشتیاق. هستیم سرزنش

 فعل به زودتر هرچه را خود بالقوه آرزوهای و ها ایده. باشد شما زندگی واقعیات و امکانات با هماهنگ یدبا ریزی برنامه هرگونه

 .سازید هموار موفقیت سوی به را خویش راه تا درآورید

  ravanpajoh.comبرداشتی متفاوت از سایت 

 بخش دوم 

 

 موفقیت در بازار کار بخش دوم 

  ها مغازه و كوچك مشاغل و كسب براي حیاتي نكات

 موفق بازاریابي براي ایده صد

 ها فروشي خرده  فروشندگي در موفقیت

 كوچك مشاغل براي حیاتي و مهم نكته هشت

  . است مفید و مختصر صورت به خود معرفي ، دارد سروكار آن با كاري و كسب هر كه مهمي مساله

 یكدیگر با افراد مالقات اولین اندازه به تواند مي یتالیدیج یا ،ویدئویی  ،شفاهی  ،كتبی  از اعم جامع و خوب معرفي یك  اثربخشي

 . كند ایجاد مخاطب ذهن در ماندگار تصویری و باشد مهم

 صراحت، به انتقال، محیط و ارسال وسیله گیرنده، ارسال، منبع مساعد شرایط بر عالوه مخاطب با خوب ارتباط یك برقراري

 .دارد بستگي نیز پیام خود جامعیت و بندي طبقه ترتیب، وضوح، روشني،

     

 و كار و كسب معرفي به كوچك مشاغل براي كه بوده اخیر ویژگي این بر ناظر كنوني مطلب كه نیست یادآوري به الزم    

 نقطه هر در و باشد داشته دست در آماده را نكته هشت این باید كار و كسب هر. كند مي كفایت مدیران مورد در شرحي و محصوالت

 در كافي اندازه به مشتریان كه شرایطي در اگر است تعجب جاي. كند استفاده خود، معرفي جهت ها آن از بالقوه، مشتریان با تماس

 مناسب كه قالبي هر در مطالب این تهیه به نسبت امروز همین پس كنند انتخاب را شما تا باشید داشته توقع آنان از دانند نمي شما مورد

 .كنید اقدام دانید مي

 : كار و كسب از مختصري شرح    

 



 شركت هویت به راجع بخواهند نحوي به است ممكن كه كساني تمامي و خبرنگاران كاركنان، كنندگان، تامین مشتریان، از اعم مردم

 با طالبيم داراي باید شرحي چنین بنابراین كنند، دریافت را اطالعات ترین بیش زمان ترین كم در باید بدانند، چیزي كار و كسب یا

 :باشد زیر عناوین

     

 .كار و كسب تاسیس تاريخ

     

 .ها نمايندگي يا دفاتر و مركزي دفتر محل

     

 .ها آن سوابق و ارشد مديران و موسس از مختصري شرح و نام

     

 .تماس وسايل ديگر و ها تلفن شماره

     

 .مختصر ماموريت بیانیه

     

 :باشید داشته آماده را زیر موارد شامل متني باید خود خدمات یا محصوالت از یك هر براي :  تمحصوال معرفي    

     

 .دهد مي انجام محصول كه كاري

     .فرد به منحصر و متمایز هاي ویژگي

 .بازار در مشابه محصوالت با مقایسه

 .محصول كیفیت سطح

 ...و خدمات، ضمانت،    دارد وجود محصول سالم و صحیح عملكرد براي كه داتيتعه

 قیمت

     

  :  ارشد مديران و بنیانگذاران از مختصري حال شرح 

 یا حال شرح این. باشید داشته آماده را مدیره هیات اعضاي نیز و بنیانگذاران از یك هر مورد در مفیدي و مختصر حال شرح باید

 : شود شامل را زیر موارد تواند مي بیوگرافي

     

 .آكادمیك غیر هاي دوره و تحصیالت

 .مرتبط تجربیات



 .افتخارات و ها موفقیت

 

 .شده انجام گروهي كارهاي هاي ویژگي و گروهي هاي فعالیت

 : ماموريت بیانیه    

 زمینه بیانیه این. كند راهنمایي مجموعه اهداف و فعالیت مورد در را آنان و كند انگیزه ایجاد كاركنان در تواند مي ماموریت بیانیه یك

 در را جدید هاي ایده و ها خالقیت ظهور بروز شرایط تواند مي ترتیب این به و كند مي اعالم را آتي اندازهاي چشم و فعالیت اصلي

 به و كنید اعالم ها رسانه یا و دهندگان وام بالقوه، گذاري سرمایه به را ماموریت بیانیه این وانیدت مي حتي شما. آورد فراهم كاركنان

 .كنید آگاه خود فعالیت مورد در وضوح به را آنان و ابراز دیگران به را خود شغلي منشور وسیله این

     

 مورد در را ها واقعیت از اصوالفهرستي كه( یك بند عموضو) «كار و كسب از مختصري شرح» بر عالوه: كار و كسب تاريخچه

 مختصري هاي اشاره همچنین اندازي، راه و تاسیس بدو در را شرایط و امكانات پاراگراف یك در باید اكنون كند، مي بازگو شغلشان

 .كنید ارایه فعلي هاي توانایي و شده طي رشد مسیر به

     

 زنجیره یا و تامین زنجیره در كاري هاي طرف مشتریان، از فهرستي ارایه: كاری مهم هاي فطر و سرشناس مشتريان از فهرستی

 جذب نیز و بالقوه مشتریان براي تواند مي معتبر برندهاي و موسسات ها، شركت نظیر هستند شده شناخته عموم براي كه توزیع

 .شود واقع مفید گذار سرمایه

     

 : تصویری و صوتي هاي رسانه یا و جراید در گهيآ رپورتاژ

 ارایه یا و نشریات و ها روزنامه در آگهي رپورتاژ چاپ كه باشید داشته نظر در جدید، محصول معرفي یا و كار و كسب افتتاح هنگام

 الزامي نكات رعایت یعنی مقاله این ابتداي در شده اشاره نكته به توجه با مرتبط هاي رسانه در یتصویر و صوتی صورت به آن

 .  است مردم به كارتان و كسب شناساندن براي خوبی فرصت ، مخاطب با ارتباط بخشی اثر رسانیدن حداكثر به برای

 را زیر مطالب باید شما آگهي رپورتاژ. است برخوردار خاصی اهمیت از نیز مختلف های نمایشگاه در شركت هنگام به شیوه این

 :شود شامل

     

 .باشد شما مجموعه آرم داراي

 .ملي یا و جهاني اقتصاد كالن حیطه در كارتان و كسب صنعتي و صنفي نقش مورد در اي مقدمه

 كار و كسب تاریخچه    

 (یك بند) كار و كسب از مختصري شرح    

 (2بند) محصوالت معرفي    



 كار و كسب به راجع فرهنگي، -علمي و اجتماعي سیاسي، گوناگون هاي شخصیت قول از و ها رسانه در كه يخبرهای یا و مقاالت    

 .است شده مطرح شما

. بپردازید ناكارآمد و قدیمي مطالب آگهي و چاپ به ناخودآگاه شود موجب است ممكن مطالب كردن انباشته باشید داشته نظر در    

 رپورتاژ از جدیدي دور براي نیاز هنگام به تا كنید نگهداري اي رایانه فایل یك در را مطالب این از امكد هر است بهتر بنابراین

 .كنید اقدام و كرده روز به را ها آن آگهي،

     

 به ربوطم اخبار آوري جمع یا و جراید و روزنامه هاي بریده شده بندي عنوان بایگاني و آوري جمع مسوول را كسي: اخبار بريده

 به ارایه و( رفرانس) مرجع تهیه براي را آن و كنید مرور( اي هفته یا روزانه) اي دوره صورت به را ها آن. بكنید خود كار و كسب

 .كنید استفاده دیگران

     

. شود منتهي دآی مي فراهم نادر هایي فرصت در كه دیگران به شما معرفي شیوه اثربخشي افزایش به تواند مي اقدام چند همین    

 نسبت و شمارید مهم را آن پس بود، خواهد مخاطبانتان اذهان در شما موقعیت و مكان كننده تعیین همیشه برخورد اولین نكنید فراموش

 ساالري محمد    ،  کار و کسب مدیریت:  علمی باشیدگروه داشته حساسیت آن كردن پربار به

 بخش سوم 

   بازاريابی در موفقیت برای هايی فعالیت ، بازاريابی برای ايدهصد 

 

 خدمات و محصوالت مشتریان دقیق گیری هدف جهت نکاتی دانستن از باز باشید، داشته بازاریابی برای جامعی استراتژی هرچقدر

 . گردد می ارائه کالن و خرد کارهای و کسب لیهک برای بازاریابی نکته یکصد ذیل در. بود نخواهید نیاز بی تان
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 .دیدبپیون تان حرفه به مربوط پستی فهرست یک به .15

 محصول توسعه .16
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 .یابید حضور بازاریابی سمینارهای در .24
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 بازاریابی ارتباطات .38
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 MLM.IR: سایت از برگرفته تفاهم روزنامه: منبع  .113

 بخش چهارم

 فروشندگی در موفقیت برای راهكارهایی

 : کرد تقسیم دسته دو به توان می را فروشان خرده ربیشت

 آن با را خود و پذیرند می باز روی با را تغییر که آنهایی-2. بیزارند آن به نسبت و کرده مقاومت تغییر برابر در که آنهایی -1

 حل راه این چون بود خواهید موفق فروشندگی امر در گیرید کار به را زیر کاربردی روش 12 شما اگر. میکنند هماهنگ

 است جهان سراسر در زیادی فروشان خرده تجربه حاصل ها

 جدید شغل یک ازخلق بهتر فعلی کسب و کار حفظ بشناسید را خود های توانایی و ها ،مهارت عالیق: بشناسید را خودتان -2

 کارکنان سرپرستی و فروش بی،بازاریا چون وظایفی ایفای در شما اساسی نقش کنید گذشتگی خود از باید بنابراین است

 در و کنید اداره تنهایی به توانید می را بخش کدام که بدانید باید بنابراین نیستید موفق تنهایی به اینها همه در شما که است

 کنید دقت خود وضعف قوت نقاط تمام به طرفانه بی دیدی با باید که است خاطر همین به دارید احتیاج کمک به بخش کدام

 شغل به نسبت چندانی اطالعات که شوند می اداره افرادی توسط ها فروشگاه از بسیاری: باشید داشته جلو به رو برنامه -3

 را خود شغل زود خیلی ندانید را خود شغل خروجی و ورودی تخصصی فروشگاه یک مالک همانند شما ،اگر ندارند خود



 دانند نمی پول کار نخست سال 5 در را ها ورشکستگی درصد 81 علت کارشناسان که ای گونه به داد خواهید دست از

 یک اجرای با میتوان چگونه بدانید که است این در شما موفقیت رمز دانند می تخصصی دانش و اطالعات فقدان بلکه

 گرفت صحیح تصمیمات موثر تجاری برنامه

 سود رقابتی گوشه یک از توانید می باشید کرده درک خوبی به را کار انجام دانش معنای شما اگر:بشناسید را خود ضعف -4

 مشتریان،تامین ،موقعیت،بازایابی،نوع خدمات رقابت،اندازه: بکشد چالش به را شما بقای است ممکن که های ت ببرید

 انوادهخ ،درآمد تبلیغاتی فضاهای خالی محلی،ظرفیت کار و کسب ،محیط بازار رقبا،محیط قیمت های استراتژی و کنندگان

 این همه از درستی درک ایجاد با فوشنده یک که بالقوه مشتریان ،آمار نژادی ،جمعیت سنی ،گروه افراد تحصیالت ،سطح

 .گیرد پیشه بازار در خود رقبای سایر از و بوده موفق فروش امر در تواند می موارد

 خواهید کنید عمل خود مشتریان خواسته براساس اگر ؟ کنید می توجه خود مشتریان سخن به آیا:کنید درک را خود مشتریان -5

   .شوند می کارتان و کسب رونق باعث و  کرد خواهند خرید شما از ها آن که دید

 با که تجارت بازی کنیددر می واگذار را بازی زودی به رود می کجا به پولتان ندانید اگر: کنید حفظ را خود مالی سوابق -6

 می تعیین را وسرعت ،جهت ارتفاع میزان که است هواپیما راهبردی تجهیزات مثابه به مالی سوابق شود می امانج رایانه

 . دهید نشان شود می پاس همیشه هایش چک که حساب خوش فردی را خود فروشندگی امر در کنید سعی پس کند

 نقدینگی نیست کار کوچکی یا بزرگی به بسته این و ندارد جریان نقدینگی بدون کار و کسب:کنید مدیریت را خود نقدینگی -7

 عواملی شود می خارج سازمان واز وارد سازمان به که پولی است انسان های رگ در خون همانند سازمان یک برای

 خروجی علت و ورودی منابع و باشید آگاه خود نقدینگی جریان بر شما اگر میدارند نگه سالم را شما کار و کسب که هستند

 باشد پولی بی نگران نباید بدانید را آن

 فکر با که است مسئله این بیانگر جمله این است فروشگاه مدیر فروشگاه مالک:گیرید کار به را سالم مدیریت های روش - -8

 را زمان و ،منابع دهید خدمت پیشنهاد مشتریان به خود تصمیمات در کنید اداره پایین به باال از را کارتان و کسب اراده و

 توان اندازه به و کرده قدردانی خود کارکنان از فروشندگی امر ،در بدانید را درست کردن تجارت روش و کنید مدیریت

 این شوند آشنا کار انجام جدید های شیوه با تا دهید آموزش را خود کارکنان مستمر طور ،به دهید مزد آنها به ها آن وکار

   کند می فراهم را فروشندگی موفقیت زمینه و گیری صمیمت امر در را کارکنان دخالت زمینه امر

 کسب رونق زمینه کنید می ایجاد مشتری دید در خود از که ذهنیتی و تصویر: دهید توسعه را خود ممتاز ذهنیت و تصویر -9

 جذاب ای گونه به را فروشگاهتان ظاهر کنید سعی باشید موفق فروشندگی امر در اینکه برای کند می فراهم را کارتان و

  شوند فروشگاه جذب مشتریان تا کنید

 دارائی مدیریت به نیازمند فروشی خرده های فروشگاه ،تمام است فروش ایجاد دارایی نقش:کنید کنترل را خود های داریی -11

 این به اتنه کوچک فروشان خرده که است نشسته تان فروشگاه های قفسه روی که شماست سرمایه این باشند می یشان ها

 فروشندگان ولی باشند داشته مشتریان توسط ها دارائی این مصرف از درستی درک توانند نمی و کنند می توجه ها دارائی

 ماند خواهند قفسه در کاالهایی چه و رفت خواهد فروش به کاالهایی چه مشتریان انگیزه و نیاز براساس که دانند می موفق

 موقت ،برآوردی شما کاالی اولیه قیمت:کنید گذاری قیمت بیشتر سود برای و خرید فروشی هخرد طبیعت کامل درک برای -11

 دهید افزایش جهت بی را خود کاالی قیمت که نکنید سعی بنابراین کند خریداری را آن مشتری است قرار که است جیزی از

 فروشگاهتان از تا کنید جذب را مشتریان و یدده افزایش را فروشتان میزان برق و زرق و جشن ایجاد با تا کنید سعی بلکه

 کنید سعی نشود تمام گران نیز مشتریان باشدوبرای مناسب کاال قیمت اینکه برای ضمن در. نمایند خرید بیشتری میزان به

 زش،ار وبا جدید هوشیارانه قیمت پیشنهاد با نتیجه در بپردارید را کمتری قیمت تا بخرید فروشی عمده صورت به را کاال

 فرصت و دهید افزایش را خود فروش معامالت میانگین کنید جذب را بیشتری مشتریان تا بود خواهید قادر کننده مصرف به

 کنید فراهم فروشگاهتان از مشتریان مالقات جهت را بیشتری های

 هستید بسیاری تجربه د،نیازمن کار و کسب یک اداره مهارتهای در یافتن تسلط برای:بگیرید درس ها ای حرفه از -12

 کمک ؛برای باشد شروع برای بزرگی قدم تواند می خارج محیط از مساعدت و مشارکت: بگیرید کمک نیاز هنگام در -13

 نباشید مغرور دیگران از گرفتن

سایت از  umzmanagement.ir ترکمندی رضا حمید   

 بخش پنجم 

 ا درج میکنم .در همین راستا شش عامل برای موفقیت در معامالت سهام را در انته



 موفقیت رازهای

 .شود منجر موفقیت به هم و شکست به هم تواند می که است دم دو شمشیر مانند حد از بیش بینی خوش

 ...دهید افزایش محسوسی بطور سهام بازار در را خود موفقیت توانید مي آنها كردن عملي و نكات این همزمان گرفتن نظر در با شما

 .انجامد می طول به کنید می بینی پیش که زمانی مدت برابر 3 و دارد هزینه کنید می فکر آنچه برابر ود کاری هر ، تجارت در 

 .دارید نیاز آن به که است چیزی تنها خوب ی ایده یک داشتن ، موفقیت راه شروع برای

 .است کار یک انجام برای تر آسان و بهتر ، تر ارزان ، تر سریع های راه یافتن ی نتیجه تجارت در پیشرفت

 : نویسد می سهام بازار معامالت در موفقیت برای کلیدی نکته شش عنوان تحت ای مقاله در تارپ فان دکتر 

 گرفته نظر در باید گذاری سرمایه سیستم هر در که هستند مواردی از بخش شش واقع در كرد، خواهید مرور ادامه در که هایی بحث

 موفقیت و گذاری سرمایه در رازی هیچ که است آن واقعیت اما ، هستند موفقیت رازهای مورد شش این گویند می افراد برخی. شوند

 راز را آنها که هنگامی چون . نیستم موافق «راز» نام به ها نکته و متغیرها و اصول نامیدن با من حتی و ندارد وجود معامالت در

 و داد نخواهد توضیح آنها درباره شما به کسی ، اند نشده شناخته درستی به هم خودتان برای احتماال که است معنا آن به نامید، می

 .گرفت نخواهد یاد درستی به را آنها هم کسی احتماال

 :هستند فراوان اهمیت حائز زیر متغیر شش گذاری سرمایه و گری معامله در

 سودآور هایتان گذاری سرمایه و تمعامال مواقع از درصدی چه یعنی است؛ نكته اولین گذاري سرمایه سیستم به اعتماد  .1

 61 شما به اعتماد قابلیت باشد، سودآور آنها از مورد 6 و دهید انجام سهام روی معامله ده شما اگر مثال، طور به. هستند

  .گیرید می تصمیم درست خود معامالت در درصد چند که دهد می نشان عدد این واقع در. بود خواهد درصد

 

 1 و اید کرده سود معامله یک در درصد 1 اگر مثال،. است معامالت آوری زیان به سودآوری نسبت و میزان دیگر، نکته .2

 سود درصد 11 معامله یک در اگر اما. بود خواهد یك به یك شما زیان و سود نسبت اید، کرده زیان دیگری معامله در درصد

 و داشته نظر در را نسبت این باید همیشه. یابد می ییرتغ 1 به 11 از نسبت این کنید، زیان % 1 دیگری معامله در و کنید

 پیش را مشخص معامله یک برای خود ریسک میزان همیشه باید رابطه، همین در. درآورید خود کنترل در را آن کنید سعی

  .کنید اقدام آن اساس بر و نمایید برآورد معامله انجام از

 

 معامالت انجام های هزینه دیگر و کارگزار کارمزدهای گاهی. است ملهمعا و گذاری سرمایه یک انجام هزینه سوم، نکته .3

 این افراد گاهی،. بود آن مراقب همیشه باید و است زیاد بسیار بپردازید، اید گرفته وام که پولی بابت باید که سودی مثال

  .داد واهدخ شما به معامالت سودآوری میزان از نادرستی دید این و گیرند نمی نظر در را ها هزینه

 

 که صورتی در. آورید می دست به را معامله یک انجام فرصت و موقعیت بار یک مدت چند از هر که است این دیگر نکته .4

 معامله یکبار مدت چند از هر اینکه به گذارند، می جای بر آنها که تاثیری مجموع بگیرید، نظر در ثابت را اول متغیر سه

 بتوانید فوق یادشده فاکتور سه اساس بر و کند کار درستی به شما سیستم که صورتی در. بود خواهد وابسته کنید، می

 سود کنید، استفاده آنها از و نمایید ایجاد خود برای گذاری سرمایه های موقعیت بیشتر چه هر آورید، دست به را سودهایی

 .رود می شمار به گذاری سرمایه در موفقیت براي مهمی مساله ها فرصت ایجاد ترتیب این به. برد خواهید بیشتری

 

 در. اید داده اختصاص خود گذاری سرمایه های موقعیت و معامالت از یک هر به که است پولی اندازه یا حجم پنجم، نکته .5

 اساس بر. دارد وابستگي خرید حجم یعنی پنجم، مورد به کامال قبل، در شده یاد مورد چهار تجمیعی اثر گفت توان می واقع

 را خود سرمایه از بیشتری درصد چه هر نمایید، پیروی معامالت انجام برای خود سیستم از دقت به اینکه فرض با و منطق



 معامالت انجام هزینه که است این آن دالیل از یکی. بود خواهید تر موفق دهید، اختصاص گذاری سرمایه یک به ورود برای

  .كرد خواهد تر پررنگ را شما درست های تصمیم ودآوریس و بود خواهد کمتر نسبت به تر سنگین مقادیر در

 

 از پول مدیریت و پرتفولیو مدیریت و بخشی تنوع. است گذاری سرمایه مورد هر به سرمایه میزان اختصاص آخر، مورد .6

 فتعری خود برای متفاوتی های ریسک مختلف گذاران سرمایه دانست، باید البته. هستند عامل همین به مربوط های بحث

 ریسک كنترل بحث. کنند می تعیین را گذاری سرمایه نوع یک به یافته اختصاص سرمایه میزان اساس همان بر و کنند می

 را خود ریسک میزان تواند می زیادی متغیرهای به بنا گر معامله هر البته. است برخوردار خاصی اهمیت از خود نیز

 به که خطراتی به توجه بدون بیشتر ریسک پذیرفتن. کرد اجتناب ریسک از باید همیشه بافت وارن گفته به. نماید محاسبه

  .باشد اولیه سرمایه حفظ باید همیشه اول اصل. شود می سرمایه رفتن دست از باعث دارد دنبال

 

 زیاد حساسیت و دقت با همیشه باید هستند درک قابل و عملی بسیار که متغیر شش این معامالت، در موفقیت برای که دانید می اکنون

 را سهام بازار در خود موفقیت میزان توانید مي آنها كردن عملي و نكات این همزمان گرفتن نظر در با شما. شوند گرفته نظر در

 .دهید افزایش

 

 

 

 


