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قاوًن جذیذ بیمٍ شخص ثالث ماوغ اس سوذاوی شذن َمًطىان


گوانگون

سسٚی اجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زیی وُ ثخیخٕخٝ
ٔسوصی ٌفت :لب٘ ٖٛردید ثیٕ ٝضشع حبِج ٔب٘ع
اش ش٘دا٘ی ضدٖ ٔمػساٖ حٛادث زا٘ٙدٌی ٔی ضٛد
 ٚاش ایٗ پ ٘س ثیٕ ٝضخشخع حخبِخج عخبدال٘خٝ
اٛاٞد ثٛد
ثٌ ٝصازش ثبضٍب ٜاجسٍ٘بزاٖ رخٛاٖبثخٙخبثخس اخجخس
دزیبفتیب عجداِٙبغس ٕٞتیب زئخیخ وخُ ثخیخٕخٝ
ٔسوصی یىی اش وٕجٛدٞبی ردی دز غٙعت ثیٕخٝ
زا لب٘ ٖٛلدیٕی ثیٕ ٝضشع حبِج دا٘ست ٌ ٚفت:
ایٗ ثیٕ ٝو ٝحزٓ شیبدی اش پستفٛی غٙعت ثیٕ ٝزا
ث ٝاٛد ااتػبظ داد ٜثٛدب ٔطىال شیخبدی ثخٝ

ٕٞسا ٜداضت أب اخٛضخجخشختخب٘خ ٝدز سخبَ 1395
اغالحب الشْ دز ایٗ لب٘ ٖٛاعٕبَ  ٚلب٘ ٖٛردید
ثیٕ ٝضشع حبِج تػٛیت ضد ثیٕٔ ٝسوصی ٘مخص
ٔٛحسی دز تدٚیٗب پیٍیسی  ٚتػٛیت لب٘ ٖٛردید
 ٚتالش ثسای تدٚیٗ آییٗ٘بٔٞ ٝبی ٔستجط ثب آٖ دز
ٔٛعد لب٘٘ٛی ٔطشع ضد ٜداضت
ٚی دز اػٛظ ٔصایبی لب٘ ٖٛردید ثیٕ ٝضشخع
حبِج ٌفت :ثب ارسای ایٗ لب٘ ٖٛوسخب٘خی وخ ٝدز
حبدح ٝزا٘ٙدٌی آسیت ٔیثیٙٙدب ث ٝحك  ٚحخمخٛق
اٛد دز وٛتبٜتسیٗ شٔبٖ ٔخٕخىخٗ ٔخی زسخٙخد ٚ
ٔمػساٖ حبدح٘ ٝیص چٙب٘چ ٝعٕدی دز وخبز آ٘خبٖ

٘جبضد یب اش سبیس لٛا٘یٗ ٔ ٚمسزا تشطخی ٘خىخسدٜ
ثبضٙدب "ثسی اِرٔٔ "ٝحسخٛة ضخد ٚ ٜتخٕخبٔخی
تىّیف ثیٕٝای آ٘بٖ ثس عٟد ٜضسوت ٞخبی ثخیخٕخٝ
اٛاٞد ثٛد دز ٚالع ثب ارسای ایخٗ لخب٘خٖٛب ٞخیخ
ٔمػس حبدحٝای ش٘داٖ ٕ٘یزٚد
ٚی ثیبٖ وسد :دز ایٗ لبٖ٘ٛب ضٕب٘ت ٞبی ارسایخی
الشْ  ٚوبفی دید ٜضد ٚ ٜثسیبزی اش اثخٟخبٔخب ٚ
االءٞبی ٔتعدد لب٘٘ٛی آٖ دز ٔٛضٛعب حخمخٛق
 ٚتعٟدا ثیٌٕٝس  ٚثیٌٕ ٝراز ثخسطخسش ضخدٚ ٜ
اغالد ٔعیبزٞبی تعییٗ حك ثیٕٝب تخثحخیخس سخٛاثخك
زا٘ٙدٌی  ٚثیٕ ٝایب تسٟیُ ضسایخط دز پخسدااخت

تؼزفٍ َای فزيش گاس طبیؼی در فصل سزد سال بٍ صًرت پلکاوی محاسبٍ می گزدد
سسٚی اجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تخعخسفخ ٝفخسٚش
ٌبش طجیعی دز فػُ سسد سبَ ٔخطخبثخك لخب٘خٖٛ
ثٛدر ٝسبَ  ٚ 95آئیٗ ٘بٔ ٝاثالغی ٔػٛثٞ ٝیئخت
ٔحتسْ ٚشیساٖ دز سیستٓ ٔطتسویٗ اعخٕخبَ ٔخی
ٌسدد
ثٌ ٝصازش زٚاثط عٕٔٛی ضسوت ٌخبش اسختخبٖ
آذزثبیزبٖ ضسلی ب ٔدیس عخبٔخُ ضخسوخت ٌخبش
استبٖ ٌفت  :تعسف ٝفسٚش ٌبش طجیعی دز فػُ
سسد سبَ ٔطبثك لب٘ ٖٛثٛدر ٝسبَ  ٚ 95آئخیخٗ
٘بٔ ٝاثالغی ٔػٛثٞ ٝیئت ٔخحختخسْ ٚشیخساٖ دز
سیستٓ ٔطتسویٗ اعٕبَ ٔی ٌسدد
ٟٔٙدس دیٙی ثب تطسیح ایٙى ٝزٚشا٘ ٝدز سخطخح
استبٖ ثیص اش ٔ35یّیٔ ٖٛتس ٔىعت ٌبش طجخیخعخی
ٔػسش ٔی ضٛد ثس ِص ْٚاغالد اٍِٛی ٔػسش
اش سٛی ٔطتسویٗ تبوید وسد  ٚافخصٚد  :ازشش
حسازتی ٞس ٔتس ٔىعت ٌبش طجیعی تمسیجبًٌ ٔعخبدَ
یه ِیتس ٘فت سفید ٚیب ٌبشٚئیُ ٔی ثخبضخد وخٝ
ٔی تٛاٖ ٌفت زٚشا٘ٔ ٝعبدَ ٔ 35یّیِ ٖٛیتس٘فخت

سفید دز سطح استبٖ تٛشیع ٔی ضٛدو٘ ٝیخبش ثخٝ
ٔدیسیت ٔػسش دازد
ٔدیس عبُٔ ضسوت ٌبش استبٖ ثب اضبز ٜث ٝایخٙخىخٝ
ٔطبثك لب٘ ٖٛثٛدر ٝسبَ ٚ 95آئیٗ ٘بٔ ٝارخسایخی
ٔػٛثٞ ٝیئت ٔحتسْ ٚشیساٖ بٞطت ٔخبٞخ ٝاَٚ
سبَ فػُ ٌسْ ٚچٟبز ٔب ٝٞپبیب٘ی ب ٔبٟٞبی سسد
سبَ ِحبظ ٌسدید ٜاست وٌ ٝبش ثٟب ثسای فػخُ
سسد سبَ ثػٛز پّىب٘ی دز وّی ٝالخّخیخٓ ٞخب
ٔحبسجٔ ٝی ضٛد
ٟٔٙدس دیٙی ٌفت  :طجك ٔػٛث ٚ ٝآئیٗ ٘خبٔخٝ
ارسایی دز ٔ 8ب ٝٞا َٚسبَ لیٕت ٞس ٔتس ٔىعت
ٌبش طجیعی ث ٝطٛز حبثت ٔجّغ  1500زیخبَ ثخٛدٜ
و ٝاش سٟٔ ْٛس ٔخب ٜاحخسایخی ضخد ٜاسخت ٚ
دزٔبٟٞبی سسد سبَ لیٕتٟب ثػخٛز پخّخىخب٘خی
ٔحبسجٔ ٝی ضٛد
ٚی افصٚد:دزدٚز ٜچٟبز ٔب ٝٞسسد سبَ ٔ 300تخس
ٔىعت ٌبش ٔػسفی دز پّ ٝا َٚالّیٓ یه اش لساز
ٞس ٔتس ٔىعت  414زیبَ ٔحبسجٔ ٝی ضٛد یعخٙخی

وخاع ػامل راستدستی یا
چپدستی است ،وٍ مغش

یه ٔطبِع ٝردید ٘طبٖ ٔیدٞدب فعبِیت ٘بٔتمبزٖ ضٖ دز
٘شب و ٝاش دٚز ٜرٙیٙی آغبش ٔیضٛد تعییٗ ٔیوٙد وخٝ
یه فسد زاست دست یب چپ دست است ٔ ٚغص ٔسخئخَٛ
تعییٗ ایٗ ٔٛض٘ ٛیست
ثٌ ٝصازش ایسٙب ث٘ ٝمُ اش سبی ٙدیّیب تب ث ٝأسٚش فسؼ
ثس ایٗ ثٛد و ٝتفبٞ ٚبی ثیٗ فعبِیت ضٖٞب دز ٘خیخٕخىخسٜ
زاست  ٚچپ ٔغص احتٕبال عبُٔ زاست دسخت یخب چخپ
دست ثٛدٖ فسد است
اسىٗ ٞبی سٌٛ٘ٛسافی ٘طبٖ ٔی دٞد وخ ٝتخٕخبیخُ ثخٝ
چپ دستی یب زاستدستی فسد دز ٞفتٞ ٝطختخٓ ثخبزدازی
ٔبدز تعییٗ ٔی ضٛد  ٚثب استفبد ٜاش سٌٛ٘ٛسافی دز ٞخفختخٝ
د ٓٞلبثُ ضٙبسبیی است
اش ٞفت ٝسیصد ٓٞثبزدازیب رٙیٗ دز زحٓ ٔبدز تٕبیخُ ثخٝ
ٔىیدٖ اٍ٘طت ضست دازد و٘ ٝطبٖدٙٞد ٜچپدستی یخب
زاستدست ثٛدٖ اٚست
ٔحممبٖ دا٘طٍب ٜزٚز دز ثٛا ْٛإِٓبٖ ٔیٌخٛیخٙخد :ایخٗ
٘تبیذ اسبسب دزن ٔب اش عّت عدْ تمبزٖ ٘یٕىسٔ ٜغصی زا
تغییس ٔیدٞد
حسوب ثبش ٚ ٚدست اش ٘بحیٛٔ ٝتٛز وخٛزتخىخ ٔخغخص
آغبش ٔیضٛد ایٗ ٘بحی ٝسیٍٙبِٟبیی زا ث٘ ٝشب ٔیفسستد
و ٝفسٔبٖ غبدز ٜزا ث ٝحسوت تجدیُ ٔیوٙد
أب ٔٛتٛز وٛزتى اش ٕٞبٖ اثتدا ث٘ ٝشب ٚغُ ٘یخسخت
حتی لجُ اش ایٙى ٝایٗ اتػبَ تطىیُ ضٛدب عالئخٓ چخپ
دست یب زاست دست ثٛدٖ رٙیٗ آضىبز ٔیضٛد
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ است ؤ ٝحممبٖ ایٗ فسضخیخ ٝزا ٔخطخسد
وسد ٜا٘د و ٝعبُٔ زاست داست یب چخپ دسخت ثخٛدٖ
زیط ٝدز ٘شب دازد ٘ٔ ٝغص
آٟ٘ب ثیبٖ ضٖ ٘شب رٙیٗ ا٘سبٖ زا ثیٗ ٞفتٞٝبی ٞطتخٓ تخب
 12ثبزدازی ٔٛزد ثسزسی لساز داد٘د  ٚثیٗ رخٙخیخٗ ٞخبی
چپدست  ٚزاستدست دز ٞخفختخٞ ٝطختخٓ ثخبزدازی
تفبٞ ٚبیی ٔطبٞد ٜضد  ٚایٗ تفب ٚدز ثشصٞبیخی اش
طٙبة ٘شبعی و ٝعبُٔ حسوت دست  ٚپب استب ٔطٟخٛد
ثٛد
ایٗ یبفتٞٝب دز ٔزّٙٔeLife ٝتطس ضد ٜاست

ث ٝعجبزتی اٌس ٞس اب٘ٛاز زٚشا٘ٔ 10 ٝتس ٔىخعخت
ٌبش ٔعبدَ ِ 10یتس ٘فت سفید ٔػسش ٕ٘بید ٌبش
ثٟب ٔػسفی آٖ دز ٔب 124200 ٜزیبَ ٔی ثخبضخد
و ٝثب احتسبة عٛازؼ  ٚآثٕ٘ٛبٖ حدٚدا ٔخجخّخغ
 172000زیبَ ثسای وٙتٛز ری  4یب ٔ 6تس ٔىعت
دز سبعت اٛاٞد ثٛد ٔدیس عبُٔ ضسوت ٌخبش
استبٖ دز ادأ ٝزٚش پّىب٘ی ٌفت  :دٚاشد ٜپّخٝ
ثسای ٔحبسجٔ ٝػسش ٔطتسوخیخٗ اخب٘خٍخی دز
ٔبٟٞبی سسد سبَ ِحبظ ٌسدید ٜاسخت وخ ٝدز
الّیٓ یه اش پّ ٝد ْٚتب پّ ٝیبشد ٓٞثسای ٞس پّخٝ
ٔ 100تس ٔىعت افصٚدٔ ٜی ضخٛد ٚاش ٔػخسش
ٔ 1300تس ٔىعت ث ٝثبال دز ٔب ٜدز پّ ٝدٚاشدٞخٓ
لساز ٔی ٌیسد
ٚی دز ثشص دیٍسی اش سشٙبٖ ٌفت  :ثسزسخی
ٔیدا٘ی اش لجٛؼ ٌبشثٟب ٘طبٖ ٔی دٞد ث ٝعخٙخٛاٖ
ٔخبَ آپبزتٕبٟ٘بیی و ٝفضب  ٚشیس ثٙخبی ثخساثخسی
داز٘د ٚدز یه ثّٛن ٔٚزتٕع ٚالخع ضخد ٜا٘خد
ٔػبزش ٔتفب ٚداز٘د ٚثعضی اش آٟ٘ب چٙخدیخٗ

مقالٍ
ريش تست سدن چیست ؟
ثساثس ٔطبث ٝاٛد ٌبش ٔػسش ٔی وٙٙدو ٝحبوی
اش عدْ تٛر ٝث ٝزعبیت اٍِٛی ٔػسش  ٚعخدْ
ٔدیسیت ٔػسش زا دازد و ٝثخ ٝایخٗ دسختخ ٝاش
ٔطتسویٗ تٛغیٔ ٝی ضٛد حتٕب دز رٟت ثٟخیخٙخٝ
سبشی ٔػسش ٔٙبشَ ٔحُ سى٘ٛت اٛد الخداْ
ٕ٘بیٙد
ٚی دز ابتٕ ٝثب ثیبٖ ایٙى ٝثٟی ٝٙسبشی ٔػخسش
سٛات یه اِصاْ است افخصٚد :ثخس٘خبٔخ ٝزیخصی
ٞدفٕٙد  ٚربٔع ٍٕٞبْ ثب ٕٞیبزی ٔ ٚطخبزوخت
ٔسدْ  ٚدستٍبٞخٟخبی ٔخشختخّخف ارخسایخی اش
ضسٚزتٟبی ارتٙبة ٘بپریس دز اغخالد اِخٍخٛی
ٔػسش ٌبش ٔی ثبضد

اس میادیه میًٌ ي تزٌبار مزؽ بخزیذ
سسٚی اجسی زٚش٘بٔ ٝازن -دز حبِی وخٝ
طی ٔبٞ ٜبی اایس لیٕت ٌٛضت ٔخس ز ٚثخٝ
افصایص ثٛد ٚ ٜثبشاز پس٘ٛسب٘ی زا تزسث ٝوخسدٜ
استب زئی ا٘زٕٗ پسٚزش دٙٞخدٌخبٖ ٔخس
ٌٛضتی ٔی ٌٛید ٌٛضت ٔس دز ثبشاز ٌساٖ
٘یست ٔ ٚسدْ ث ٝربی اسید اش ٌساٖفسٚضخبٖب
ایٗ ٔحػ َٛپسٚتئیٙی ٔٛزد ٘خیخبشضخبٖ زا اش
ٔیبدیٗ ٔی ٚ ٜٛتسٜثبز ضٟسدازی تبٔیٗ وٙٙد
ٔحٕد یٛسفی دز ٌفت ٌٛٚثب ایسٙخبب اهخٟخبز
وسد :لیٕت  ٚتٙظیٓ ثبشاز ٔالن ٔ ٚخعخیخبزی
دازد و ٝیىی اش آٟ٘ب ٔیبدیٗ ٔی ٚ ٜٛتخس ٜثخبز
است و ٝطی زٚشٞبی ٌرضت ٝلیٕت ٌٛضخت
ٔس دز ٔیبدیٗ ٔیخ ٚ ٜٛتخس ٜثخبز ضخٟخسدازی
ویّٛیی  6850تٔٛبٖ عخسضخ ٝضخد ٜاسخت ٚ
لیٕت ٌٛضت ٔس آٔبد ٜث ٝطجخ ٔیداٖ ثٕٟخٗ
ث ٝغٛز عٕدٜفسٚضی ٘یص وخیخّخٛیخی 7000
تٔٛبٖ است

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝیىی اش دالیُ ٘ٛسبٖ لیخٕخت
ٌٛضت ٔس طی ٔبٞ ٜبی ٌرضختخٝب افخصایخص
لیٕت رٛر ٝیىسٚش 2500 ٜتٔٛبٖ ث ٝاشای ٞس
لطع ٝثٛد ٜاستب افخصٚدٔ :خٕخىخٗ اسخت دز
٘مبطی اش سطح ضٟس تٟساٖ لیٕت ٌٛضت ٔس
ویّٛیی  8000تٔٛبٖ ضد ٜثبضد ٛ٘ ٚسبٖ زا دز
ثبشاز زغٓ شد ٜثبضد أب اش ٔسدْ تمبضب ٔیوٙیٓ
ث ٝربی اسید ٌٛضت ٔس اش ٌساٖفخسٚضخبٖب
ایٗ ٔحػ َٛپسٚتئیٙی ٔٛزد ٘یبش اخٛد زا اش
ٔیبدیٗ ٔی ٚ ٜٛتس ٜثبز ضخٟخسدازی یخب عخٕخدٜ
فسٚضٙدٌب٘ی و ٝایٗ ٔحػ َٛزا ثخ ٝلخیخٕخت
ٔٙبست عسضٔ ٝیوٙٙدب تٟی ٝوٙٙد
زئی ا٘زٕٗ پسٚزشدٙٞدٌبٖ ٔس ٌٛضتی ثب
ثیبٖ ایٙى ٝلیٕت ٔٙطمی ثسای ٞس وخیخّخٌٛخسْ
ٌٛضت ٔس  7500تٔٛبٖ اسختب ادأخ ٝداد:
ٞی ٔطىّی ثسای تبٔیٗ ٌٛضت ٔخس ٔخٛزد
٘یبش ضت عید ٔسدْ ٚرٛد ٘دازدب چساو ٝتِٛید

ث ٝا٘داش ٜوبفی ا٘زبْ ضد ٚ ٜذابیخس ضخسوخت
پطتیجب٘ی أٛز داْ ٘یص ث ٝلدزی اسخت وخ ٝثخٝ
زاحتی ٔیتٛا٘د ثبشاز زا وٙتسَ وٙد
أب  ٕٝٞثبید ثدا٘ٙد و ٝاٌس ایٗ ٔخحخػخ َٛثخٝ
لیٕت ٔٙبست ٙٔ ٚطمی عسض٘ ٝطٛد ٔسغدازاٖ
شیبٖ ٔی ثیٙٙد ٟ٘ ٚبیتب ٔػسشوٙٙدٌبٖ ٘یخص اش
آٖ ٔتضسز ٔی ض٘ٛد ٘ ٚتیز ٝآٖ ٘خٛسخبٖ دز
ثبشاز اٛاٞد ثٛد
یٛسفی ٔطىُ ثبشاز ٔس ٛ٘ ٚسبٖ دز آٖ زا
حسبس ثٛدٖ ایٗ ٔحػ ٚ َٛسیبسی ضدٖ آٖ
دا٘ست ٌ ٚفت :دز وطٛزٞبی دیٍس وخ ٝدز
غٙعت ٔسغدازی ٔطسد  ٚپیطسٞ ٚستٙد ٘ٝتٟٙب
اش ثبشاز غبدزاتیضبٖ حٕبیت ٔیوٙٙد ثخّخىخٝ
ثبشاز دااّی زا ثٌٝ٘ٛٝای وٙتخسَ  ٚتخٙخظخیخٓ
ٔیوٙٙد ؤ ٝػسشوٙٙد ٚ ٜتِٛیدوٙٙد ٜاش آٖ
ٔٙتفخع ٔخی ضخ٘ٛخدب أخب دز ایخساٖ چخٙخیخٗ
حٕبیت ٞبیی ٚرٛد ٘دازد ٔ ٚسخئخٛالٖ ثخبیخد
ثدا٘ٙد و ٝتٟٙب زا ٜتٙظیٓ ثبشاز ٌخٛضخت ٔخس
حٕبیت اش تِٛیدوٙٙدٌبٖ ٚ ٚاٌرازی تٙظخیخٓ
ثبشاز ث ٝثشص اػٛغی است

اخذ َشیىٍ رجیستزی پیگزد قاوًوی دارد
سسٚی اجسی زٚش٘بٔ ٝازن -دز حبِیخىخٝ
زریستسی ٔٛثبیُ دز ٔسحّ ٝآشٔبیطی استب
ثسای فسٚضٙدٌبٖ  ٚپیبٔه ٞخبی رخعخّخی
ثبثت زریستسی تمبضبی پٔ َٛی وٙخٙخد أخب
دزیبفت ٞصی ٝٙثبثت زریستسی پیٍسد لب٘٘ٛی
دازد  ٚفسٚضٙدٌبٖ ٔٛهف ث ٝازائ ٝفبوختخٛز
ٍٙٞبْ اسید ٞستٙد ثٌ ٝصازش فبزسب طسد
زریستسی حجت ٌٛضی تّفٗ ٕٞسأ )ٜساحُ
ارسای آشٔبیطی زا ٔیٌرزا٘د
ثشطی اش ااجبزی و ٝتبوٙخ ٖٛدزثخبز ٜایخٗ
طسد اعالْ ضد ٜح َٛحٛش ٜفٙخی ٘ ٚخحخٜٛ
ارخخسای آٖ ثخخٛد ٚ ٜثخخساخخی ااخخجخخبز ثخخٝ
سٛءاستفبدٜٞبیی وخ ٝاش ایخٗ طخسد ضخدٜب
پسداات ٝاست؛ حتی دز ٔٛازدی ثساٛزد ثخب
فسٚضٙدٌبٖ ٌٛضی ٞبی لبچبق زا ثخ ٝایخٗ

طسد زثط داد ٜا٘د و ٝوبٔال غّط است
ٔزسیبٖ طسد زریستسی اش ٔخد ٞخب لخجخُ
اعالْ وسد ٜثٛد٘دب طخسد أخىخبٖ سخٙخزخی
ارسای آٖ دز ضجى ٝاپخساتخٛزی دز اٚایخُ
ٟٔسٔب ٜپبیبٖ ٔییبثد و ٝثٙبثس اعالْ ٔزخسیخبٖ
ایٗ طسد أىبٖ سٙزی ارسا دز ٔٛعد ٔخمخسز
ثب ٔٛفمیت ا٘زبْ ضد ٜاست
ثٙبثس اعخالْ ٔخزخسیخبٖ ایخٗ طخسدب طخسد
زریستسی دز حبَ حبضس فبش پبیّ ٛاخٛد
زا ثب ٔٛفمیت ٌرزا٘د ٜاست ٔ ٚزسیبٖ ایخٗ
طسد دز حبَ افصایص هسفیت تزٟیخصا دز
ضجى ٝاپساتٛزی ثٙٔٝظٛز تعٕیٓ آٖ ث ٝتخٕخبْ
ضجىٔ ٚ ٝطتسویٗ ٞستٙد
ایٗ طسد ٞی ٌٞ ٝ٘ٛصیٝٙای ثسای اسیدازاٖ
ٌٛضی تّفٗ ٕٞساٜب چ ٝدز حبَ حخبضخس ٚ

پزيوذٌ مستمزی بگیزان تامیه اجتماػی الکتزيویکی می شًد
سسٚی اجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیس وُ أٛز
فٙی ٔستٕسی ٞبی سبشٔبٖ تبٔیٗ ارختخٕخبعخی
ٌفت :پس٘ٚدٔ ٜستٕسی ثٍیساٖ ایخٗ سخبشٔخبٖ
اِىتس٘ٚیىی ٔی ضٛد  ٚاو ٖٛٙایٗ پس٘ٚدٞ ٜخب
ثٔ ٝسحّ ٝاسىٗ زسید ٜاست
ثٌ ٝصازش ایس٘ب اش سبشٔبٖ تبٔیٗ ارختخٕخبعخیب
ٔحٕدعّی رٙب٘ی زٚش دٚضٙج ٝایٗ ٔطخّخت زا
دز وبزٌب ٜپس٘ٚد ٜاِىختخس٘ٚخیخه ٔسختخٕخسی
ثٍیساٖ ثب حضٛز زٚسبی ادازا ٔ ٚسخئخٛالٖ
أٛز فٙی ٔستٕسی ٞبی ضعت تخبثخعخ ٝادازا
وُ غسة  ٚضسق تٟساٖ ثصزي ٕ٘ ٚبیٙخدٌخبٖ
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م الف  7744اسکو

اسبزا ٕٞ ٚچٙیٗ أىبٖ ٔمبثّ ٝثب تمّجب ثیٕٝایب
تٛر ٝث ٝوبزوسد ثبشداز٘دٌی لب٘ ٚ ٖٛپیطٍیسی اش
تشّفب زا٘ٙدٌیب زفع ثسیبزی اش ٔٛا٘ع ٘ ٚخٛالخع
ٔٛرٛد  ٚتعییٗ تىبِیف ٟ٘بدٞب  ٚدسختخٍخبٞخٟخبی
ذیسثط ٚ ٚضع ٔمسزا ویفسی دز ایٗ لب٘ٔ ٖٛخٛزد
ِحبظ لساز ٌسفت ٝاست

اداز ٜوُ أٛز فٙی ٔستٕخسی ٞخب دز سختخبد
ٔسوصی سبشٔبٖ تبٔیٗ ارتٕبعی ثخیخبٖ وخسد
ٚی ثب اضبز ٜث ٝاٞداش ارسای طخسد پخس٘ٚخدٜ
اِىتس٘ٚیه ٔستٕسی ثٍیخساٖ اهخٟخبزداضخت:
ٕٟٔتسیٗ حٛش ٜدز ثعد ٔخدیخسیخت ٔػخبزشب
ثشص ٔستٕسی ٞبست  ٚایٗ الداْ ثٔ ٝخٙخظخٛز
ازتمبی سطح  ٚویفیت ادٔب ب ٔٛضIT ٛ
دز سبَ ٞبی اایس دز دستٛز وخبز ٔخدیخسیخت
ازضخخد سخخبشٔخخبٖ لخخساز ٌخخسفخختخخ ٝاسخخت
ٚی ابطس٘طبٖ وسد :ایٗ فخسایخٙخد دز حخٛشٜ
ٔستٕسی ٞب دز لبِت ادٔب غخیخسحضخٛزی

چ ٝثعد اش ارسای طسد ٘شخٛاٞخد داضخت ٚ
فسٚضٙدٌبٖ ٌٛضیب ٍٙٞبْ فخسٚش ٔخزخبش
٘یستٙد اش ٔسدْ ٞصیٝٙای زا ثٍیس٘د
ثٙبثسایٗ اٌس فخسٚضخٙخد ٜای اش اخسیخدازاٖ
دزاٛاست ٞصی ٝٙزریستسی وخٙخد ٔخزخسْ
ثٝحسبة ٔیآید  ٚپیٍسد لب٘خ٘ٛخی اخٛاٞخد
داضت ٕٞ ٚچٙیٗ اسیدازاٖ ٍٙٞخبْ اخسیخد
ٌٛضی تّفٗ ٕٞسا ٜحتٕب فبوتٛز ثب ٔخٟخس ثخٝ
ذوس رصئیب اسیخد  ٚوخبز ٌخبزا٘ختخی
دزیبفت وٙٙد
ٔستٕسی ثٍیساٖ ٔعٙب پیدا ٔی وٙد ٞ ٚدش ٔخب
ایٗ است و ٝادٔخب ایخٗ افخساد زا ثخدٖٚ
ٔسارع ٝحضخٛزی ثخ ٝآ٘خٟخب ازائخ ٝدٞخیخٓ
رٙب٘ی ادأ ٝداد :ازتمبی ویفی ازائ ٝادٔخب ب
حرش وبغر اش ٌسدش وبز  ٚرٌّٛخیخسی اش
ا٘تمبَ فیصیىی پس٘ٚدٞ ٜب ثیٗ ضعت اش اٞخداش
اغّی پس٘ٚد ٜاِىتس٘ٚیه ٔستٕسی ٞخب اسخت
ٚی ث ٝالدأب ا٘خزخبْ ضخد ٜدز اػخٛظ
پس٘ٚد ٜاِىتس٘ٚیه ٔستٕسیٞب اضبز ٜوخسد ٚ
افصٚد :ثحج ضخٙخبسخبیخی اٚزاق  ٚاحػخبی
ٔخخدازن پخخس٘ٚخخد ٜاِخخىخختخخس٘ٚخخیخخه تخخٛسخخط
وبزٌسٞٚی دز اداز ٜوُ ٔستٕسی ٞب ا٘خزخبْ
ضد ٔ ٚدازن دز س ٝدستخ ٝثخبش٘طخسختخٍخیب
ثبشٔب٘دٌی  ٚاشوبزافتبدٌی تمسیٓ ضد٘د
روزنامه ارك

آگهي موضوع تبصره یک ماده  -721آئین نامه قانون ثبت
ضطداً٘ عسغ ٚ ٝاعیبٖ یىدستٍب ٜآپبزتٕبٖ ٔسى٘ٛی تحت پالن 39229فسعی اش س 32 ًٙاغّی ٚالع دز ثخشخص 14تخجخسیخص
احداحی دز طجم ٝیه سٕت غسثی ثٕسبحت ٔ 97068تس ٔسثع و ٝس ٝداً٘ آٖ ثٙبْ رٛاد ٘بٖ سبش حجت  ٚسٙد ٔبِىیت ث ٝضخٕخبزٜ
چبپی  ٚ067044س ٝداً٘ دیٍس ثٙبْ ٚحید ٜغٕد آثبدی ثدز حجت  ٚسٙد ٔبِىیت آٖ ث ٝضٕبز ٜچبپی  067045غبدز  ٚتسخّخیخٓ
ٌسدید ٜاست  ٚضطداً٘ پالن فٛق ثساثس سٙد زٙٞی  95/04/27-17677دفتس 167تجسیص ٘صد ثب٘ه ٔسىٗ دز لید ز ٗٞلساز دازد
حبَ ٔبِىیٗ فٛق ثب ازائٔ ٝدازن  ٚثسي استطٟبد ٔحّی ثخ ٝضخسد دزاخٛاسخت ٚازد ٜثخ ٝضخٕخبزٔ 104/14/11018 ٜخٛز
ٔ 1395/09/14دعی فمداٖ اسٙبد ٔبِىیت ٔصثٛز دز احس اسجبة وطی ضد ٚ ٜتمبضبی غدٚز سٙد ٔبِىیت إِخٙی زا ٘خٕخٛد ٜاسخت
ٔساتت دز ارسای تجػس ٜیه ٔبد -120 ٜآییٗ٘بٔٝی لب٘ ٖٛحجت دز یه ٘ٛثت دز زٚش٘بٔٝی وخیساال٘تطبز ٔحّی آٌٟی تب ٞس وخ
ادعبیی ٘سجت ثٚ ٝرٛد ٚزل ٝی ٔبِىیت یب ا٘زبْ ٞس ٌٔ ٝ٘ٛعبّٔ ٝزا ٘صد اٛد داز٘د اش تبزیخ ا٘تطبز ایٗ آٌٟخی ثخٔ ٝخد  10زٚش
اعتساؼ وتجی اٛد زا ث ٝاداز ٜحجت اسٙبد  ٚأالن ضٟسستبٖ اسى ٛتسّیٓ ٕ٘بید  ٚدز غٛز سپسی ضدٖ ّٟٔخت ٔخمخسز  ٚعخدْ
دزیبفت اعتساؼ ثساثس ٔمسزا سٙد ٔبِىیت إِخٙی غبدز  ٚتسّیٓ اٛاٞد ضد ثدیٟی است ث ٝاعتساضب دز ابزد اش ٔد تستیت
احس داد٘ ٜشٛاٞد ضد
تبزیخ ا٘تطبز :زٚش س ٝضٙجٛٔ ٝزا1395/12/03 :ٝ
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسکو -حسین تهنیت

ثسیبزی اشعٛأُ ٞستٙد و ٝثب ٚرٛد سبدٌی  ٚسِٟٛت ارخساب دز
ٔٛفمیت یب عدْ ٔٛفمیت دا٘ص آٔٛشاٖ دزوٙىخٛز ثسخیخبز تخثحخیخس
ٌراز٘د ِٚی ٔتثسفب٘ٝب اغّت ٔٛزد ثی تٛرٟی یب وٓ تخٛرخٟخی ٔخب
لساز ٔی ٌیس٘د دز غٛزتی وٝب استفبد ٜی غحیح اش ایٗ عٛأُ ٚ
اثصازب ٔی تٛا٘د زا٘دٔبٖ شحٕبتی زا و ٝوطید ٜایٓ تبچخٙخد ثخساثخسب
افصایص دٞد ثب آوبایساٖ ٕٞسا ٜضٛید تب ثب زٚش ٞبی غحیحتست
شدٖ آضٙب ضٛید
روش تست زدن صحیح
ثطٛز وّی ثحج آشٔ ٖٛدادٖ چ ٝثػٛز تطسیحی  ٚچ ٝثػٛز
تستی بچ ٝضفبٞی چ ٝوتجی ب رصء ردای ٘بپریس دز ٞس ٔخمخطخعخی
استب ٔعٕٛال یىی اش ٔطىال دا٘ص آٔٛشاٖ یب دا٘طزٛیخبٖ ایخٗ
است وٌ ٝبٞی اٚلب  ٚدز ثساخی دزٚسب٘ختخبیخذ آشٔخٞ ٖٛخبب
ا٘تظبزا آٟ٘ب زا ثسآٚزدٕ٘ ٜی وٙد  ٚث ٝعجبز دیٍس ٕ٘سا آ٘خٟخب
اش سطح ا٘تظبزضبٖ پبییٗ تس است ضبید ایٗ رّٕ ٝزا ثبزٞب  ٚثخبزٞخب
ضٙید ٜثبضیٓ و ٝدا٘ص آٔٛشی ٔی ٌٛید :ایّی اٛا٘د ٜثٛدْب ٕ٘ی
دا٘ٓ چسا ٕ٘س ٜاْ پبییٗ است
ثطٛز االغ ٝثسای پبسخ دادٖ ث ٝای سٛاَ ثبید ٌخفخت وخ٘ ٝخٛ
تٕسیٗ ٔٚطبِع ٝلجُ اش آشٔ ٖٛثب ٔبٞیت آشٕٔٞ ٖٛبٍٙٞی داضختخٝ
ثبضدب ثطٛز ٔخبَ اٌس دا٘ص آٔٛش یب دا٘طز ٛثخسای ٔخٛفخمخیخت دز
آشٔ ٖٛزیبضیب ثیطتس ثٔ ٝطبِعٔ ٝفخبٞخیخٓ زیخبضخی ٘ ٚخ ٝحخُ
تٕسیٙب )ثپسداشدباحتٕبال ٘تیز ٝا ٚدز آشٔ ٖٛدز حد ا٘ختخظخبزاتخص
٘شٛاٞد ثٛدبثسای آ٘ى ٝایٗ ٔف ْٟٛثیطتس تطسیح ضٛد ث ٝتخٛضخیخح
شیس تٛر ٝوٙید
در زمان تست زدن الزم است به نکات زیر توجه شود:
 )1ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدز یه دزس أتیبش  ٚضسیجی و ٝث ٝیه تست
سبد ٜتعّك ٔی ٌیسد ث ٝیه تست دز سطح ٔتٛسط ٔ ٚطىُ ٘خیخص
تعّك ٔی ٌیسدب دز ٘تیزِ ٝصٔٚی ٘دازد اٛد زا دز ثد ٚأس دزٌخیخس
سٛاال ٔطىُ وٙیٓ
 )2شٔب٘ی و ٝرٟت پبسشٍٛیی ث ٝتست تعّخك ٔخیخٍخیخسد وخبٔخال
ٔحدٚد  ٚاستب٘دازد ٔی ثبضد
ٞ ) 3س پبسخ غحیح یه ٕ٘س ٚ ٜثٞ ٝس پبسخ غّط یه س٘ ْٛخٕخسٜ
ٔٙفی تعّك ٔی ٌیسد  ٚاٌس سٛاِی ثد ٖٚپبسخ ثبضد ٕ٘سٔ ٜخجخت یخب
ٔٙفی ٘دازد فسٔ َٛزٚثسٔ ٚی تٛا٘د تبحیس ٕ٘سٙٔ ٜفی زا ثشٛثی ٘طبٖ
ثدٞد  × 100تعداد پبسخ غّخط × 3 -تخعخداد پخبسخخ غخحخیخح
; ٘خخخٕخخخسٞ ٜخخخس دزس × 3تخخخعخخخداد وخخخُ سخخخٛاال
 )4عبلال٘ ٝاست و ٝاٛد زا دزٌیس سٛاال ٔطىُ ٘ىٙید ث ٝطٛزی
و ٝثتٛا٘ید اثتدا ث ٝسٛاال سبد ٜو ٝغد دزغد ث ٝآٖ یمیٗ دازیخد
رٛاة ثدٞید  ٚ ٚدز ٔسحّ ٝثعد ث ٝسٛاالتی دز سطح ٔختخٛسخط ٚ
دزٔسحّ ٝآاس ث ٝسٛاال ٔطىُ پبسخ ثدٞید
 )5اٌس سٛاالتی ثسای ضٕب ٔطىُ ثبضد ثدا٘ید و ٝثسای دیٍساٖ ٘یخص
ٔطخخىخخُ اخخٛاٞخخد ثخخٛد ثخخٙخخبثخخسایخخٗ ٔضخخطخخسة ٘طخخٛیخخد
 )6ثسیبزی اش دٚاطّجبٖ دز رّس ٝآشٖٔٛب اٌس ثب چٙد سٛاَ دضخٛاز
ٔٛار ٝض٘ٛدب دستپبچٔ ٝی ض٘ٛد ٘ ٚظٓ ذٙٞی اٛد زا اش دست ٔخی
دٙٞد  ٚفىس ٔی وٙٙد و ٝوٙىٛز زا اش دست داد ٜا٘د
ثٙبثسایٗ ثبحبِت ٔضطسة حتی ث ٝسٛاالتی و ٝثّد ٘یستٙخد رخٛاة
ٔی دٙٞد ٕ٘ ٚسٙٔ ٜفی ٔی ٌیس٘د دز غٛزتی و ٝحتی ٘فسا ثستخس
وٙىٛز  ٓٞلبدز ث ٝپبسشٍٛیی ث ٝتٕبْ سٛاال ٘شٛاٙٞد ثٛد
روش تست زدن چیست؟
 ) 1سٛاال زا ث ٝتستیجی و ٝدز دفتسچ ٝوٙىٛز ٔی ثیٙید ب پخبسخخ
ثدٞید اٌس دز یه دزس تسّط ثیطتسی دازید تستیت رٛاة دادٖ
زا تغییس ٘دٞید أب اٌس ٍ٘ساٖ ٞستید ؤ ٝخال ثب پبسخ ثخ ٝسخٛاال
دزس ابغی شٔبٖ وبفی ثسای پبسشٍٛیی ث ٝسٛاال دزس ثعدی
زا اش دسخخت ٔخخی دٞخخیخخد ثخخ٘ ٝخخىخخب شیخخس تخخٛرخخ٘ ٝخخٕخخبیخخیخخد:
تٕبْ سٛاال دفتسچ ٝزا حدالُ یه ثبز ٔطبِع ٝوٙید وسب٘ی وخٝ
یه دزس زا ثطٛز وبُٔ وٙبز ٔی ٌراز٘د اٛا ٜث ٝایٗ دِیخُ وخٝ
آٖ دزس ضسیت وٕتسی دازد یب ایٗ و ٝآٖ دزس زا ثّد ٘یسختخٙخد
وبٔال اضتجبٔ ٜی وٙٙد ثسای اش سٛاال زا ثخّخد ٘خیخسختخیخد ِٚخی
تطشیع ٔی دٞید ٚلت ٌیس ٞستٙدب ایٗ ٌخ٘ٛخ ٝسخٛاال زا ثخب
عالٔت ستبزٔ ٜطشع وٙید  ٚثب لبطعیت  ٚا٘ٛسسدی ثطٛز ٔٛلت
اش آٟ٘ب عجٛز وٙید تب دزٔٛلع دٚز ٜدلت اٛد زا ث ٝآٟ٘ب ااتخػخبظ
ثدٞید ٕٔىٗ است سٛاالتی زا اغال ثّد ٘جبضیدب ایٗ ٌ ٝ٘ٛسٛاال
زا ثب عالٔت ٔٙفی ٔطشع وٙید  ٚفٛزا آٟ٘ب زا زٞب وٙید
اش ٞیذ سٛاِی ٘شٛا٘د ٜزد ٘طٛید شیسا ٕٔىٗ است پخ اش چخٙخد
سٛاَ دضٛاز چٙد سٛاَ آسبٖ پیدا وٙید
ضٕبز ٜتست ٞب زا ثب ضٕبز ٜآٟ٘ب دز پبسخ ٘بٔٔ ٝخستخت ٔخطخبثخمخت
ثدٞید ب اٌس سٛاِی زا اضتجبٞی دز پبسخ ٘بٔ ٝثخب ضخٕخبز ٜاضختخجخبٜ
عالٔت ثص٘ید ٕٔىٗ است و ٝایٗ اضتجب ٜث ٝتستیت ضٕبز ٜتخب آاخس
ادأ ٝپیدا وٙد پ اش آٖ و ٝیه ثبز تست ٞبی تخٕخبْ دزٚس زا
ٔطبِع ٝوسدید ث ٝسبعت اٛد ٍ٘ب ٜوٙید  ٚثجیٙد چمدز اش وُ شٔبٖ
وٙىٛز ثبلی ٔب٘د ٜاست
تٛغی ٝثسیبز ٔ : ٟٓتٕبْ غفحب دفتسچخ ٝسخٛاال زا ثخشخٛثخی
ثسزسی وٙید ٔ ٚسالت ثبضید و ٝثعضی غفحب ثب ثعضی سٛاَ ٞخب
زا فسأٛش ٘ىٙید
یک نکته بسیار مهم
تعدادی اش داٚطّجبٖ ث ٝسٛاال دز دفتسچ ٝپبسخ ٔی دٙٞخد  ٚدز
پبیبٖ رٛاة ٞب زا دز پبسخ ٞب زا دز پبسشٙبٔٙٔ ٝتمُ ٔی وٙخٙخد ثخب
ایٗ وبز ٕٔىٗ است ٚلت تٕبْ ضٛد  ٚفسغت ا٘تمبَ زا پیدا ٘ىٙٙد
وٛضیدٖ ب رستٗ  ٚیبفتٗ ٞ ٚسٌص تسّیٓ ٘طدٖ زاش ٔٛفمیت است

