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ةٌ ظُر کلی نی تُان پع اىصاز را ةٌ ده گطهً پُلی ه فیطپُلی توػیم کطد.حُانؽ کم تُغؿٌ یالتٌ، 
پع اىصاز کهتطی دارىص. ایو اـل را نی تُان ةٌ ساىُادً ٍا ىیظ تؿهیم داد. ةٌ ایو نؿيا کٌ ساىُادً 

ضؿیت اهتفادی ساىُادً ضؿیمتط ةاؽص، پع اىصاز ٍای نطلٌ، پع اىصاز ةیؾتطی دارىص ه ٍط چٌ ه
 .کهتطی ىیظ دارد

 

ؽایص دیگط ةٌ ىُؽتو ایو اـُل ىیازی ىتاؽص؛ زیطا ٍهگان ىػتت ةٌ آن آگاٍی دارىص ه ٍط ؾول 
غلیهی آن را درک نی کيص، انا ىکتٌ نَم ایيخاغت کٌ نیظان ؽياست ه آؽيایی ةا اىُاع پع اىصاز ه 

 .د ه ساىُادً ةٌ گمتگُ ىیاز دارد ه اظالع چيصاىی از آن هحُد ىصاؽتٌ ةاؽصآثار ه ىتایج آن ةطای لط
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 :ةطسی از ایو ىکات را ؽطح نی دٍیم

 

 .ةٌ ظُر کلی نی تُان پع اىصاز را ةٌ ده گطهً پُلی ه فیطپُلی توػیم کطد1

 

ساىُادً از آن پع اىصاز فیطپُلی ؽانل نخهُؾٌ هغایل ه لُازم ه نُحُدی ٍایی اغت کٌ ٍط لطد ه 
ةطسُردار اغت. ایو نُحُدی در ده گطهً اهتفادی ه احتهاؾی حای نی گیطىص؛ یؿيی نُحُدی ٍایی 
کٌ ةا پطداست پُل ةٌ دغت آنصً اىص ه نی تُان آىَا را دهةارً ةٌ پُل تتصیل کطد ه نُحُدی ٍایی 

هکو اغت نتيای کٌ ةا رهاةط احتهاؾی ةٌ دغت نی آیيص ه ةٌ پُل تتصیل ىهی ؽُىص؛ اگط چٌ ن
دریالت پُل ىیظ ةاؽص. ایو گطهً آسط ةٌ ىام غطنایٌ احتهاؾی ؽياستٌ نی ؽُد؛ ناىيص: اؾتهاد 

ٍهچيیو، در ایو گطهً، ىگَصاری نياغب از دارایی ٍا ةٌ ىرُی کٌ ةیؾتطیو غُد را ةطای  احتهاؾی
غطنایٌ ٍای الطاد ه  ساىُادً ةٌ ٍهطاً داؽتٌ ةاؽص، اـل نَهی اغت. ایو گطهً را نی تُان ةٌ ىرُی

ساىُادً ٍا ىیظ داىػت، انا چگُىگی نطاهتت از آىَا را نی تُان پع اىصاز ىانیص؛ زیطا الظایؼ ؾهط ٍط 
تط در گطهً اهتفادی نُحب نی ؽُد کٌ  هغیلٌ، از ةیو ىطلتو آن، اغتَالک آن در زنان ظُالىی

 .ساىُادً دیطتط ىػتت ةٌ سطیص هغیلٌ حایگظیو اهصام کيص
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ؾتارت دیگط، ساىُادً، ةا لاـلٌ زناىی ةیؾتطی ةطای سطیص هغیلٌ حایگظیو، پُل نی پطدازد. اگط از ةٌ 
هغایل زىصگی ه هغایل ؽشفی ةٌ سُةی نطاهتت ؽُد، ةا الظایؼ ظُل ؾهط آن، ٍظیيٌ ٍای ثاةت 

از  ساىُادً کاٍؼ نی یاةص. ةا کاٍؼ ٍظیيٌ ٍا، از غُیی انکان پع اىصاز پُلی الظایؼ نی یاةص ه
 .غُی دیگط انکان ةطآهردن ىیازٍای دیگط لطاٍم نی ؽُد

 

از ایو ره، پع اىصاز تيَا در هالب پع اىصاز پُلی هطار ىهی گیطد. در گطهً احتهاؾی ىیظ ذمغ ه 
 .توُیت غطنایٌ ٍای احتهاؾی ناىيص اؾتهاد نُحب نی ؽُد ساىُادً ةا نؾکالت کهتطی نُاحٌ ؽُد

 

 

ی غػَیم کػطدن ىػػل آیيػصً در دارایػی ٍػایی اغػت کػٌ انػطهز در استیػار           پع اىصاز یکی از راً ٍػا  2-
ناغت ساىُادً در ظُل ذیات سػُد ةػٌ دارایػی ٍػایی دغػت نػی یاةػص کػٌ سُاغػتٌ ه ىاسُاغػتٌ ةشػؼ            

 .چؾهگیطی از آن در آیيصً ةٌ اؾضای حُان آن نی رغص

 

ذمغ ه ذطاغت از ایو  ٍهچيیو، ایو اؾضا در ظُل رؽص سُد از ایو دارایی ٍا ةَطً نی ةطىص، انا
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دارایی ٍا، تالش ةطای الظهدن ةط آن از غُیی نُحب نی ؽُد تا زىصگی حاری ةا غَُلت ةیؾتطی 
 .پیؼ رهد ه از غُی دیگط آیيصگان پؾتُاىٌ ٍای هُیتطی داؽتٌ ةاؽيص

 

ىیػظ   غتب انيیت ساظط اؾضای سػاىُادً نػی ؽػُد. انيیػت سػاظط      -اهتفادی یا احتهاؾی  -پع اىصاز - 3
 .غتب کاٍؼ اضعطاب ه لؾارٍای رهاىی نی ؽُد

از آن حایی کٌ ساىُادً، در لطایيص ذیات سُد ةٌ ؽکل ٍػای گُىػاگُن ةػا نػػا ل ه نؾػکالت نتؿػصدی       
ذػل ٍػای ایػو نؾػکالت سُاٍػص ةػُد؛ از ایػو ره، سػاىُادً           نُاحٌ نی ؽُد، پع اىصاز کطدن یکی از راً

یؾتطی دارىص ه در زىػصگی اذػػاس ثتػات ه پایػصاری ةیؾػتطی      ٍایی کٌ پع اىصاز دارىص، انيیت ساظط ة
 .نی کييص

 

پع اىصاز تيَا ةػا لؿالیػت غطپطغػت سػاىُادً ذاـػل ىهػی ؽػُد، ةلکػٌ ٍهػٌ اؾضػای سػاىُادً در آن            -4
ٌ       غَیم اىص حػُیی؛ یؿيػی    نصیطیت داسلی ساىٌ ٍهچُن: نصیطیت ـػرید ٍظیيػٌ ٍػا ه لطزىػصان ةػا ـػطل

کٌ در استیار دارىص ه هغایل نيظل ةٌ پع اىػصاز سػاىُادً کهػی نػی کيػص؛ از       اغتمادً ةَیيٌ از هغایلی
 .ایو ره، پع اىصاز انطی نؾارکتی اغت

نؾارکت ىٌ ةٌ ایو نؿيا کٌ دیگطان را نختُر ةٌ اىخام دادن لؿالیتی کيیم کٌ ةٌ پع اىصاز نيتَی 
ضطهرت ه ةيا ةط نیل ه ارادً سُد  ؽُد، ةلکٌ ةٌ ایو نؿيا کٌ دیگطان سُد ةا ؽياست ه آگاٍی از لظهم ه

راً ٍای پع اىصاز ه راةعٌ ـطلٌ حُیی ةا آن ه  ةٌ آن ةپطدازىص؛ از ایو ره، گمتگُ در ساىُادً درةارً 
تأثیط پع اىصاز در زىصگی آیيصً ه ىوؼ آن در ایخاد اظهیيان ساظط ه کاٍؼ لؾارٍای رهاىی، ةٌ 

 .نؾارکت درغت ه لؿال اؾضای ساىُادً نی اىخانص

ةياةط ایو، درةارً پع اىصاز ةیؾتط ةیيصیؾیم ه راً ٍای گُىاگُن آن را ةطرغی کيیم ه ةطای ةٌ دغت 
دیگطان نمیص آهردن آن اهصام کيیم. ةٌ ٍط نیظان ه از ٍط کخا کٌ آفاز کيیم، ةطای سُد ه دیگطان 

 .سُاٍص ةُد
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  .رهز چگُىٌ ةٌ اهضاع نالی سُدتان کهی کيیص 03در  
 

 

 رهز چگُىٌ ةٌ اهضاع نالی سُدتان کهی کيیص 33تُـیٌ ةطای پع اىصاز در  30
 

 از سطیص نُادی کٌ ضطهرت چيصاىی ىصارىص ، ةپطٍیظیص -1
لوػط آىَػا را   ةؿضی نُاهؽ نا هغایل یا اذتیاحاتی را ةطآهردً نی کيیم کػٌ ةػٌ آىَػا ىیػازی ىػصاریم ه       . 

  سطیصاری نی کيیم کٌ ؽایص یی رهز ةٌ کار آیيص
 
 

 اٍل گطدش ٍػتیص ؟ -2
اگط لطدی ٍػتیص کٌ نصام ةٌ ةیطهن نی رهیص ه اٍل گطدش ٍػػتیص ةَتػط اغػت ةػٌ حػای ایيکػٌ ٍظیيػٌ        
ای را ةاةت تاکػی یا هغایل ذهل ه ىوػل پطداسػت کيیػص ، نػػیطٍایی کػٌ کُتػاً ٍػػتيص را پیػادً ظػی          

 . ا ٍػػػػػم غػػػػػالنت ةاؽػػػػػیص ه ٍػػػػػم ایيکػػػػػٌ پػػػػػع اىػػػػػصازی کػػػػػطدً ةاؽػػػػػیص        کيیػػػػػص تػػػػػ 
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در لطهؽگاً نُاد فضایی ، چؾهان سُد را ةٌ سُراکی ٍای هٍم ةطاىگیظ ةتيصیػص ه احػازً ىصٍیػص کػٌ      -3
  ؽها را ةطای سطیصن ؽان تؾُین کييص

 

 

 ٍيگػػانی کػػػٌ پػػُل ةػػٌ دغػػت تػػػان نػػی رغػػص ، در یػػػی لرؼػػٌ ةػػٌ لکػػػط سطیػػص نػػی التیػػػص ؟           -4

 . را از سُد دهر کيیص ه تيَا نوصاری از پُل را ةطای ایو کار استفاص دٍیص ىٌ تهام نتلػـ پػُل   ایو لکط

 

ٍط ناً نتلقی از نوصار پُل را ٍط چوصر ٍم کم ةٌ سطیص یی ؽػی ةػا ارزش استفػاص دٍیػص : ناىيػص      -5
 ...سطیص یی غکٌ کم ؾیار ، ه 

 

طحی ٍای زیػاد نػی تُاىیػص ٍػط نػاً یػی غػَم ةػٌ         اگط در ةُرس غَام داریص ، ةطای حلُگیطی از هلش -6
 .غَانتان اضالٌ کيیص

 
 

 . نفطؼ سُراکی را کاٍؼ دٍیص -7
 

 ... نوصار نُاد سُراکی کٌ نفطؼ نی کيیص را کاٍؼ دٍیص : نُادی ناىيص رهفو سُراکی ، ةطىج ه
 

 

ةػطای ؽػػتو لتػاس کهتػط از ٍهیؾػٌ پػُدر لتاغؾػُیی         نوصار نفػطؼ نػُاد ؽػُیيصً را کهتػط کيیػص      -8
 .اغتمادً کيیص 

 

 

 .ةطای ؾفطاىٌ ةٌ رغتُران ةطهیص -9
اگط ةا دهغتان سُد زیاد ةٌ رغتُران نی رهیص ، غؿی کيیص در غاؾات ؾفط ایػو کػار را اىخػام دٍیػص .      

  ىاٍار یا ؽام اغتچُن نػلها هیهت یی ؾفطاىٌ غادً نثل هًَُ ، چای ةا کیی ةػیار کهتط از هؾصً 
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  هرهد ىؼالت چی نهيُع -13
 

اگط ساىم ٍػتیص ه در ذال سُاىصن ایػو نوالػٌ ةػٌ حػای ایيکػٌ از یػی ىمػط ةػطای ا ىخػام کارٍػای نيػظل            
کهی ةگیطیص ةَتط اغت ٍط رهز سُدتان یی هػػهت از کارٍػا را ا ىخػام دٍیػص تػا ىؼالػت نيػظل ٍػط رهز         

 . ىخػػػػػام کارٍػػػػػای نيػػػػػظل ىتاؽػػػػػیص  اىخػػػػػام ؽػػػػػُد ه ىیػػػػػاز ةػػػػػٌ گػػػػػطلتو کهػػػػػی ةػػػػػطای ا    

 . در ایو ـُرت ؽها نی تُاىیص پُلی را کٌ هفػص دادن ةػٌ سػاىم ىؼالػت چػی را داؽػتیص کسیػطً کيیػص        

 

 :راً ذلی ةطای ةٌ دغت آهردن پُل ٍط چيص ىاچیظ-11
 

حای سالی ؽانپُ ، ؽُیيصً ، کافضٍای ةی نفػطؼ را دهر ىیاىصازیػص . ؽػها نػی تُاىیػص ایػو نػُاد را ةػٌ         
ٍای ساـی ترُیل دٍیص تا ٍم چطسٌ تخظیٌ ه غاست دهةارً ایػو نػُاد اىخػام ؽػُد ه ٍػم ایيکػٌ       نکان 

درغت اغت کػٌ ایػو نتلػـ ةػػیار ىػاچیظ اغػت ه ةػٌ        . نتلقی را ةاةت ترُیل ایو نُاد دریالت نی کيیص
چؾم ىهی آیص انا ؽها نی تُاىیص ةا ٍهیو نتلـ کم ةؿضی از ىیازٍػای رهزنػطً تػان را ةػصهن کػم ؽػصن       

 .ـيصهؽ نالی تان اىخام دٍیص
  

 

  .کارٍای گضؽتٌ را ادانٌ ىصٍیص -12
 

ةطای ایيکٌ پُلتان کسیطً ؽُد ةایص کهػی از کارٍػایی کػٌ در گضؽػتٌ اىخػام نػی دادیػص ، چؾػم پُؽػی          
کيیص . ناىيص : لتاس ٍایتان را سُدتػان اتػُ کيیػص ه دیگػط ةػٌ سؾػی ؽػُیی ىصٍیػص ، کمػؼ ٍایتػان را           

 .... ه ةٌ کماؽی ىصٍیص هسُدتان هاکع ةظىیص 
 

 

 ةا دهغتان تان دهرً ةطگظار نی کيیص ؟.-13
 

اگط ةا دهغتاىتان دهرً داریص ه ٍط نػاً یکػصیگط را نالهػات نػی کيیػص ةػٌ حػای ایيکػٌ ةػٌ نيػظل یکػصیگط            
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ةطهیص یا ایيکٌ ةػٌ رغػتُران ةَتػط اغػت ةػٌ نرػیط ٍػای غػالهی ناىيػص پػارک ةطهیػص ٍػم از ٍػُای آزاد              
 .یص ه ىیظ رهذیٌ ؽها ؾُض نی ؽُد اغتمادً نی کي

 

ایو کار دارای چيصیو لایصً نػی ةاؽػص : ؽػها نػی تُاىیػص در ٍظیيػٌ ٍػا ـػطؼ حػُیی کيیػص ، از نرػیط            
 . تکطاری نيظل ىیظ سارج ؽُیص

 

 

 تُلص یکی از ىظدیکاىتان ىظدیی اغت ؟ -14
 

رلتػار ـػرید ، نرتػت نػی تُاىیػص      چطا ٍهیؾٌ ةا کاده دادن ةایص ؾؾن ه ؾالهٌ سُد را اثتات کيیػص ، ةػا   
 . غؿی کيیص ٍط رهز غػال ةػطای تػان ةػٌ ناىيػص تُلػص ةاؽػص ىػٌ یػی رهز سػاص          . ةَتطیو ٍصیٌ را ةصٍیص

ةػػیاری از الػػطاد لکػػط نػی کييػػص اگػػط یػی ٍصیػػٌ گػػطان هیهػػت ةصٍيػص ةاؾػػل نػػی ؽػُد کػػٌ لػػطد نواةػػل       
لب رلتار سػُب ه ـػرید اغػت ىػٌ     رلتارٍای گضؽتٌ ؽان را لطانُش کيص . انا ةایص ةصاىیص ٍط لطدی ظا

 . کاده ٍای گطان هیهت کٌ لوط نشتؿ یی رهز ٍػتيص
 
 

 .تُـیٌ نی کيیم در آسط ٍط لفل سطیص کيیص -15
  

زیطا در اسط ٍط لفل تهام لطهؽػگاً ٍػا احيػاس سػُد را ةػٌ ذػطاج نػی گضارىػص ه ؽػها نیتُاىیػص ٍهػان            
ار ؽها چيصیو لایػصً دارد : ةػطای نثػال سطیػص     ایو ک. حيع ه کاال را ةا هیهت ىازل تطی سطیصاری کيیص

زناىی کٌ در آسط لفػل سطیػص کيیػص ، در تهػام ظػُل غػال ه ةػطای ٍػط نػاً از غػال ةَتػطیو ه            : پُؽاک
احيػاس گػطان ىیػظ ىشطیػصً      . ؽیی تطیو پُؽؼ را داریص در ؾیو ایيکٌ پُل تان را پع اىصاز کطدً ایص

 . ایص
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  .ً ىگطی اـال درغت ىیػتدر ةؿضی نُارد پع اىصاز ه آیيص -16
 

یکی از ایو نُارد ةیهٌ ىانٌ ناؽیو اغت . ؽها ىتایص در ایو نُرد سػاغت ةٌ سطج دٍیص ةایػص ناؽػیو   
 . سُد را از ٍط لراظ ةیهٌ کيیص

 

یا ةیهٌ ای کٌ ةطای سُدتان در ىؼط داریص را ٍػط نػاً پطداسػت کيیػص زیػطا در ٍيگػام ةیهػاری ایػو ةیهػٌ          
 .ٌ ؽها نی کييصىانٌ ٍا کهی هالطی ة

 

  .فضایی کٌ ؽتَا نفطؼ نیکيیص را نشتفط کيیص -17
 

فضایی ؽتَا را ةٌ حای ایيکٌ از ةیطهن تَیٌ کيیص ه یاایيکٌ ةٌ پشػت ه پػظ نؾػقُل ؽػُیص ةػا یػی فػضای        
فضای ؽب ةاؾل چاهی ؽها نػی ؽػُد ه چػاهی ىیػظ ام االنػطاض اغػت ه ةیهػاری ٍػای          .غادً ةگضراىیص

 . دیگط را ةطنی اىگیظد
 

 

 : در نفػطؼ آب ، ةػطؽ ىیػظ ـػطلٌ حػُیی کيیػص تػا نتلػـ لػیؼ ٍػای پطداستػی ؽػها کػاٍؼ یاةػص               -18

از النپ ٍای کم نفطؼ کيیص ، زناىی کػٌ از ساىػٌ ةیػطهن نػی رهیػص چػطاغ ٍػا را سػانُش کيیػص . اگػط           
 . پيخػػػػطً را ةػػػػاز نػػػػی کيیػػػػص دغػػػػتگاً ٍػػػػای تَُیػػػػٌ ای ناىيػػػػص کػػػػُلط را سػػػػانُش کيیػػػػص         

 

 ٍا چيص نصل فضا ظتز نی کيیص ؟ ةطای نَهاىی -19
 

اگط ٍهکاراىتان یا دهغتان تان را ةٌ نيظل دؾُت کػطدً ایػص ةػٌ حػای ایيکػٌ چيػصیو نػصل فػضا درغػت          
کيیص ، یا از ةیطهن فضا غمارش دٍیص ، ةَتػط اغػت سُدتػان فػضا را ةپظیػص ه ایيکػٌ تيَػا یػی نػصل فػضا           

 . آنادً کيیص
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 .کيیصىُؽیصىی ٍای گطان ه نضط را ترطیم  -23

  

اگط ٍط رهز ؾادت ةٌ ىُؽیصن ، ىُؽیصىی ٍایی ناىيص کُکا ، ىُؽاةٌ ه ... داریص را ذػضؼ کيیػص . ؾػالهً    
ةط ایيکٌ ایو ىُؽیصىی ٍا ةطای ؽها نضط ٍػتيص ه ةاؾل نی ؽػُىص کػٌ ةػٌ ةیهػاری ٍػای دیاةػت ، چػاهی        

ص کٌ ؽها ٍػط رهز نوػصاری   نتتال ؽُیص ه غالنتی ؽها را ةٌ سعط نی اىصازىص ، ٍهیو ظُر ةاؾل نی ؽُى
 .از پُل سُد را ةطای سطیص ایو نُاد سُراکی سطج کيیص 

 

 : اگػػط ناٍاىػػٌ نوػػصار زیػػادی پػػُل ةػػٌ لطزىػػصان تػػان نػػی دٍیػػص ، ایػػو نوػػصار را کػػاٍؼ دٍیػػص     -21

احازً ىصٍیص کٌ لطزىصتان ةٌ ةَاىٌ ٍای نشتلك از ؽها پُل تُحیتی ةگیطد ، نتلقػی را ةػطای ناٍیاىػٌ اه    
یص ه در اهل ٍط ناً آن نتلـ را ةٌ اه پطداست کيیص ىٌ ایيکٌ ٍػط زنػاىی کػٌ سُاغػت از ؽػها      نؾشؿ کي

 . تواضػػای پػػُل کيػػص ه ؽػػها ٍػػم ةؿػػص از کهػػی ىػػاراذتی ه گلػػٌ نيػػصی نتلػػـ را ةػػٌ هی هاگػػضار کيیػػص    

 

 غیگار نی کؾیص؟ -22
 

نػی کيػیم نوػصار    اگط لطدی ٍػتیص کٌ در ظُل رهز هٍمتٌ چيصیو پاکت غیگار نفطؼ نی کيیص تُـیٌ 
اغتؿهال غیگار را کاٍؼ دٍیص ، غیگار در ؾیو ایيکٌ غطظان زاغت ةاؾل نی ؽػُد کػٌ در نػاً نتلػـ     

 . زیادی را ةٌ غیگار استفاص دٍیص
 

اگط نتلـ ٍایی کٌ در ناً ةاةت سطیص غیگار ٍظیيٌ نی کيیص را نُرد تُحٌ هطار دٍیص ةػػیار تؿخػب نػی    
 .ط سُاٍص ةُدکيیص زیطا ایو نتلـ زیاد ه چؾم گی

  

 

 آیا ؾادت ةٌ تمطید داریص ؟-23
 

 چطا ةٌ حای ایيکٌ تمطیرات ةیطهن از نيظل را اىتشاب کيیص ، تمطیرات داسل نيظل را اىتشاب ىهػی کيیػص  

در ـُرتی کٌ از نيظل سارج ؽُیص ةایص ٍظیيػٌ ةيػظیو ناؽػیو یػا کطایػٌ تاکػػی را ـػطؼ کيیػص انػا در          
 . ت غػػالهی داؽػػتٌ ةاؽػػیص ه اههػػات لطافػػت تػػان را پػػط کيیػػص   داسػػل نيػػظل ىیػػظ نػػی تُاىیػػص تمطیرػػا  
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تمطیراتی ناىيص دیصن لػیلم ٍػای رهز دىیػا ، ةػازی پػازل ، نعالؿػٌ کػطدن ، ـػرتت کػطدن ةػا ٍهػػط یػا             
 ... اؾضای ساىُادً ه

 

 در ناً چوصر ذوُؽ نی گیطیص ؟ -24
 

ةطاةػط ذوػُؽ ناٍیاىػٌ تػان     نوصار ذوُؽ ناٍیاىٌ سُد را نراغتٌ کيیػص . احػازً ىصٍیػص سػطج ٍػای ؽػها       
 .ةاؽص . اگط ایو ظُر اغت سطج ٍای ةی نُردی را ادانٌ ىصٍیص

 
 

 : ةطای ٍط رهز تان نتلقی را کيار ةگضاریص-25
 

ةطای ٍػط رهزتػان نتلقػی را کيػار ةگضاریػص ، ٍظیيػٌ تاکػػی ، نتػطه ه .... ، در پایػان رهز ٍػط نتلقػی کػٌ             
ـيصههی هطار دٍیػص ه تػا چيػص نػاً ؽػهارش ایػو غػکٌ ٍػا ه         ةطایتان ةاهی ناىصً اغت را در یی هلی یا 

 .اغکياس ٍای کُچی را ىصاؽتٌ ةاؽیص تا کهی ةط آىَا الظهدً ؽُد
 
 

 آیا زیاد ةا تلمو ـرتت نیکيیص ؟-26
 

اگط از آن دغتٌ از الطاد ٍػتیص کٌ ةا تلمػو زیػاد ـػرتت نػی کييػص غػؿی کيیػص ، کهتػط ةػا دهغػتاىتان           
هات ذضُری داؽتٌ ةاؽیص یا از ظطین ایيتطىت ه اةظارٍایی ناىيػص یػاٍُ نػػيخط    ـرتت کيیص ه ةیؾتط نال

ه ... ةا آىَا در ارتتاط ةاؽیص تا ٍظیيٌ نکالهات رهزنطً ؽها ةشفُص ٍظیيٌ تلمو ٍای سػارج از کؾػُر   
 . ه راً دهر پا یو ةیایص

 

 

 : ىرًُ اغتمادً از ناؽیو لتاس ؽُیی ه ػطؼ ؽُ ی -27
 

س ؽُ ی ٍػتيص را چيص رهز یی ةار ؽػتؾُ نی دٍیص ؟ غػؿی کيیػص لتػاس ٍػا را     ػطؼ ٍایی کٌ در لتا
ٍمتٌ ای یی ةار ؽػت ه ؽُ دٍیص ه در راةعػٌ ةػا اغػتمادً از ػػطؼ ؽػُ ی ىیػظ ، در پاغػی از ؽػب کػٌ          

 نفطؼ ٍظیيٌ ٍای ةطؽ کهتط اغت ه دیگط ػطلی کثیك ىهی ؽُد ، اغتمادً کيیص
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 . اؽت کيیصنتالقی کٌ سطج نی کيیص را یادد-28
 

اگط ؽها ٍط رهز نتلقی کٌ سطج نػی کيیػص را یادداؽػت کيیػص ةاؾػل نػی ؽػُد آگػاٍی ةیؾػتطی داؽػتٌ           
ةاؽیص ه ةصاىیص کٌ در چيص رهز آیيصً پُلتان تهػام نػی ؽػُد پػع کهػی ةػا درایػت ةیؾػتطی ، پُلتػان را          

 . سطج نیکيیص
 

 . از کارت ٍای اؾتتاری اغتمادً کيیص -29
 

کٌ نصام از نتطه ه اتُةُس ٍای تيصره اغتمادً نی کيیػص ، تُـػیٌ نػی کيػیم ةػٌ       اگط ؽها لطدی ٍػتیص
حای ایيکٌ ٍط رهز ةلیط نتطه یا نتلقی را ةاةت اغتمادً از اتُةػُس ٍظیيػٌ کيیػص از کػارت ٍػای اؾتتػاری       

  نشفُص اغتمادً کيیص تا در ٍظیيٌ ه زنان ـطلٌ حُیی کطدً ةاؽیص
 
 

  در آسط ناً -33
 

نتلقی را کٌ پع اىصاز کطدً ایص ةٌ یی ذػاب غپطدً اىتوال دٍیػص تػا پػُلی در دغػتطس     در آسط ناً ، 
ؽها ىتاؽص کٌ ةٌ لکط سطج کطدىؼ ةاؽیص ه ٍم ایيکٌ نتلقی ةٌ ؾيُان غُد ةٌ ذػاب ؽػها در اسػط ٍػط    

 . ناً اضالٌ نی ؽُد ه ةصیو تطتیب پُل ؽها رؽص ةیؾتطی نی کيص
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