 -1دس ٌّگبم افتتبح ّش گًَِ حسبة دس ضعت ثبًل ،اطالعبت غحيح ٍ ثِ سٍص خَد سا دس فشهْبي هشثَطِ دسج ًوبيٌذ (اص جولِ
ًطبًي هحل مبس ٍ سنًَت ،مذ هلي ٍ مذ پستي ،ضغل ٍ ٍ )...پس اص آى دسغَست تغييش دس ّشيل اص هطخػبت ،هشاتت سا
دس اسشع ٍقت جْت ثِ سٍص سسبًي پشٍفبيل هطتشي ،ثِ ضعجِ خَد اعالم ًوبيٌذ.
 -2ثشاسبس ثخطٌبهِ ّبي ثبًل هشمضيّ ،شگًَِ عوليبت ثبًني دس ضعت ثبًل ،هستلضم اسائِ مبست هلي ٍ ثجت مذ هلي دس فشم
ّبي هشثَطِ است .ثٌبثشايي دقت الصم دس اسائِ ٍ ثجت ايي هْن هعوَل ًوبيٌذ.
 -3حتي الوقذٍس اص غذٍس ٍ پزيشش چنْبي دس ٍجِ حبهل ٍ تبسيخ داس ثلٌذ هذت خَد داسي ًوَدُ ٍ ٌّگبم اسائِ چل ثِ ثبًل
پطت ًَيسي مبهل اًجبم پزيشدّ .وچٌيي اص ٍغَل چل ّبيي مِ ريٌفع آى ديگشي است خَدداسي ًوبيٌذ.
 -4حسبة ضوب ،هتعلق ثِ ضخع ضوبست ّ .شگبُ ضخػي ديگش تقبضبي استفبدُ اص حسبة ضوب اص طشيق ٍاسيض ٍجِ ثِ حسبة
سپشدُ يب مبست ضوب ٍ سپس اًتقبل يب ثشداضت آًشا ًوَدُ ثِ ّيچ ٍجِ هَافقت ًنٌيذّ .وچٌيي ثِ ّيچ ٍجِ سهض مبست يب
سهض دٍم يب سهض ايٌتشًت ثبًل يب ّشگًَِ اثضاس استجبط ثب حسبة اص جولِ مبست ٍ سهضيبة خَد سا دساختيبس ضخع ديگش قشاس
ًذّيذ.
ٌّ -5گبم اًجبم خشيذ ايٌتشًتي ثب مبست يب اص طشيق پبيبًِ فشٍش ،دقت الصم دس ًگْذاسي اص سهض ٍ فشٍضگبُ پزيشًذُ اعوبل ٍ اص
جعلي ًجَدى آى اطويٌبى حبغل ًوبييذ.
 -6اگش ٍجْي ثػَست ًبخَاستِ ثِ حسبة ضوب ٍاسيض ضذ ،قجل اص ّش اقذاهي ،ثبًل سا دس جشيبى قشاس دّيذ ٍ .دسغَست دسيبفت
ّشپيبم هطنَك هجٌي ثش اًجبم مبس ثبًني ثب خَدپشداص ٍ غيشُ ،ثِ ّيچ ٍجِ ثِ ايي مبس هجبدست ًٌوَدُ ٍ اص اسائِ مبست يب سهض
ثِ ٍي ضذيذاً خَدداسي ًوبييذ.
 -7اگش ضخػي اص ضوب تقبضبي فشٍش اسص يب دسيبفت حَالِ اص طشيق حسبة ضوب سا ًوَد ثب دسخَاست ٍي هَافقت ًٌوَدُ ٍ
هشاتت سا ثِ هسئَالى ضعجِ اطالع دّيذ.
 -8عوليبت ٍجِ ًقذ ثيص اص هجبلغ اعالم ضذُ تَسط ثبًل هشمضي (دس حبل حبضش 151هيليَى سيبل ٍ ّ11ضاس دالس) دس سٍص
هوٌَع ثَدُ ٍ هطوَل اسائِ گضاسش ٍجَُ ًقذ ثيص اص سقف هقشس هي گشدد .لزا پيطٌْبد هي ًوبيٌذ عوليبت ثبًني خَد سا
ثػَست غيشًقذي ٍ اص طشيق سبيش اثضاسّبي ثبًني ٍ النتشًٍيني اًجبم دٌّذ.
 -9دس غَست ضشٍست ثِ ٍجَد ٍميلٍ ،مبلت اًجبم عوليبت ثبًني خَد سا ثِ اضخبظ هَسد اعتوبد ثسپبسيذ ٍ ّشاص چٌذ گبّي،
حسبة ٍ عوليبت ثبًني خَد سا ضخػبً مٌتشل ًوبييذ.
 -11تحػيلذاساى ضشمتْب ٍ يب ًوبيٌذگبى اضخبظ حقَقي ،دقت مبفي دس ٍغَل چل يب اًجبم ّشگًَِ عوليبت ثبًني اعوبل
ًوبييذ چَى مليِ ي هسئَليت يب هخبطشات احتوبلي ايي تشامٌطْب پس اص احشاص َّيت ،هتَجِ ايطبى هي ثبضذ.

