
تٕصيّ لطؼي ايٍ است كّ اص ْفتّ آخش بّ بؼذ ، يبدگيشي جذيذ سا كُبس بگزاسيذ . *
يبدگيشي يطبنب جذيذ ببػث يي شٕد ، دس يبدآٔسي آَچّ لباًل آيٕختّ ايذ دچبس 

  .يشكم شٕيذ

بٓتشيٍ كبس ايٍ است ، يطبنبي سا كّ تب بّ حبل يبدگشفتّ ايذ يشٔس كُيذ. يسهًًب *
يُظٕس اص يشٔس، خٕاَذٌ كهًّ بّ كهًّ ًّْ يطبنب َيست . بستّ بّ ايُكّ چطٕس 
دسط يي خٕاَيذ ، يي تٕاَيذ بب سٔشٓبي يختهف ايٍ كبس سا اَجبو دْيذ . اگش دس 

خالصّ بشداسي كُيذ يب صيش َكبت يٓى خط حيٍ يطبنؼّ ، ػبدت داسيذكّ اص يطبنب 
بكشيذ ، ايٍ ػبدت ببػث يي شٕد بّ ساحتي بتٕاَيذ يطبنب سا يشٔس كُيذ. اگش 

چُيٍ ػبدتي َذاسيذ ، ٔسق صدٌ كتببٓب ٔ َگبِ كشدٌ بّ كهًبتي كّ دسشت تش يب بّ 
سَگ ديگشي َٕشتّ شذِ اَذ ٔ َگبِ كشدٌ بّ ًَٕداسْب ٔ جذٔنٓب بّ شًب كًك يي 

 يطبنب سا يشٔس كُيذ. كُذ 

دلت كُيذ چّ يطبنبي سا لباًل صٔد فشايٕش يي كشديذ ٔدس فٓى كذاو يك اشكبل  *
 داشتيذ ، دس يشٔس ببيذ بّ ايٍ يطبنب بيشتش تبكيذ كُيذ. 

يجًٕػّ تست سبنٓبي ، لبم بّ شًب دس يشٔس يطبنب كًك يي كُذ . ضًٍ ايُكّ *
يي گيشيذ، ايب كبس تست صدٌ سا جذي تش اص اص ايٍ كبس بشاي يشٔس يطبنب َيض كًك 

لبم اَجبو دْيذ. بّ ايٍ يؼُي كّ صيبٌ پيشُٓبدي سا خيهي دليك سػبيت كُيذ ، 
 تب تًشيُي ببشذ بشاي جهسّ كُكٕس . 

اص يجًٕػّ تست ْبيي كّ شبيّ دفتشچّ ْبي ٔالؼي كُكٕس ْستُذ استفبدِ  *
ػبدت كُذ ٔ يًٓتش اص ًّْ ، يبد  كُيذ . تب چشًبَتبٌ بّ َٕع حشٔف ٔ اَذاصِ آَٓب

 بگيشيذ كّ چگَّٕ ٔلت تبٌ سا سشجهسّ كُكٕس تُظيى ًَبييذ . 

دس ْفتّ ْبي آخش خيهي ْب دس ايٍ فكش ْستُذ كّ چّ كبسْبيي يي تٕاَستُذ *
اَجبو دُْذ،ايب اَجبو َذادَذ ٔ فكشْبيي اص ايٍ لبيم ، كبسْبيي سا كّ اَجبو َذادِ 

كُيذ ، فمط بّ صيبٌ ببلي يبَذِ ، فكش كُيذ ٔ اص آٌ استفبدِ ايذ ، كبياًل فشايٕش 
 ًَبييذ. 

دس يشٔس ْى ، يبَُذ يطبنؼّ ، كيفيت يٓى است َّ كًيت ، شًب بب ْشيبسي ٔ بب  *
استفبدِ سٔشٓبي يُبسب ، يي تٕاَيذ تًبو دسسٓب يب بيشتش آَٓب سا بب دلت يشٔس 

َيست . يشٔس َٕػي يبدآٔسي  كُيذ . فمط تٕجّ كُيذ كّ يشٔس ، ًْبٌ خٕاَذٌ



سشيغ رُْي بب تٕجّ بّ يفٕٓو كهي است . دس حبني كّ خٕاَذٌ ، كهًّ كهًّ 
 بيبٌ كشدٌ ، يطبنب است . 

دس يشٔس يطبنب ْى ، استشاحت كشدٌ ٔ پشْيض اص يشٔس دسسٓبي يشببّ بب ْى ،  *
 ببيذ يٕسد تٕجّ لشاس گيشد. 

يٕلغ يشاجؼّ كُيذ. يؼًٕاًل ًْشاِ كبست ، يك بشاي دسيبفت كبست ٔسٔدبّ جهسّ بّ *
بشگّ ساًُْبي حٕصِ ايتحبَي ْى دادِ يي شٕد. فشايٕش َكُيذ آٌ سا ْى اص 

 يسئٕالٌ تٕصيغ كبست بخٕاْيذ. 

يشخصبت شًب دس كبست ثبت شذِ ، آَٓب سا بّ طٕس دليك كُتشل كُيذ . اص سٔي  *
بشگضاسي آصيٌٕ گشِٔ ْبي شًبسِ دأطهبي يحم ايتحبٌ سا پيذا كُيذ. صيبٌ 

 يختهف فشق يي كُذ صيبٌ آصيٌٕ گشِٔ خٕدتبٌ سا ْى كُتشل كُيذ. 

 


