
گوناگون ر و زانمه 
4

شنبه9 آذر  1398   شماره 502

خبر خبر
ثبت نام آزمون دکتری ۹۹ آغاز شد

 فرآیند ثبت نام در آزمون دکتری سال ۹۹ دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور در پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور 
آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه دارد.آزمون نیمه متمرکز 
دوم،  نوبت  روزانه،  های  دوره  در  پذیرش  برای   ۹۹ دکتری 
دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات 
ها  دانشگاه  خودگردان  پردیس  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش 
آزمون  برای  است.ثبت نام  عالی  آموزش  مؤسسات  همچنین 
ورودی دکتری )نیمه متمرکز Ph.D( سال ۱۳۹۹ آغاز شد و 
تا روز سه شنبه ۱۲ آذرماه در پایگاه سازمان سنجش آموزش 
پایان می   www.sanjesh.org اینترنتی به نشانی  کشور 
پذیرد.هر داوطلب  بر اساس  عالقه  فقط می تواند در یک کد 
رشته  امتحانی، ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  کند.ثبت نام 
 )Ph.D برای شرکت در آزمون  ورودی دکتری )نیمه متمرکز
سال ۱۳۹۹ تمام دوره های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
منحصراً از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور امکان پذیر است.هزینه ثبت نام در آزمون دکتری ۹۹ مبلغ 
۷۵ هزار تومان اعالم شد که داوطلبان به صورت اینترنتی باید 
بپردازند.براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی 
دکتری ۹۹ روز جمعه ۹ اسفندماه ۹۸ برگزار و کارت ورود به 
جلسه از دو روز قبل توزیع می شود. به علت برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در روز جمعه ۲ اسفندماه، زمان برگزاری 
کنکور دکتری ۹۹ به یک هفته بعد موکول شد.این آزمون در 
هفت گروه آموزشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی شامل ۶۳ کد 
رشته امتحانی در علوم انسانی، ۴۵ کد رشته در گروه علوم پایه، 
۶۰ کد رشته امتحانی در گروه فنی و مهندسی، ۳۵ کد رشته 
امتحانی در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، هفت کد رشته 
امتحانی در گروه هنر، ۲۶ کد رشته امتحانی در گروه دامپزشکی 
و ۹ کد رشته امتحانی در گروه زبان برگزار خواهد شد. بر اساس 
تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  قانون 
تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سنجش و پذیرش 
دانشجو در مقطع دکتری بر حسب هر یک از شیوه های آموزشی 
پژوهشی و پژوهش محور به این شرح است:دکتری آموزشی 
دکتری  دوره  به  ورود  برای  پذیرش  و  سنجش  پژوهشی:  ـ 
آزمون  درصد   ۵۰ معیارهای  اساس  بر  پژوهشی  ـ  آموزشی 
متمرکز، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ 
درصد مصاحبه علمی و سنجش عملی صورت می گیرد.دکتری 
پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته 
پژوهش محور بر اساس معیارهای ۳۰ درصد آزمون متمرکز، ۲۰ 
درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، ۳۰ درصد مصاحبه 
علمی و بخش عملی و ۲۰ درصد تهیه طرحواره صورت می 
گیرد.اجرای مرحله اول )آزمون متمرکز( توسط سازمان سنجش 
آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و 
فناوری، مصاحبه علمی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.طبق مصوبه شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی مواد آزمون 
متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ با آزمون زبان با ضریب )۱(، آزمون 
استعداد تحصیلی با ضریب )۱( و آزمون دروس تخصصی در 
سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب )۴( صورت می 
گیرد.سنجش و پذیرش برای تمام دوره ها شامل روزانه، نوبت 
دوم، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات 
غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسالمی طبق این قانون انجام می شود.

تمام دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری حرفه ای می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط 
راهنما درج خواهد شد،  دفترچه  در  اختصاصی که  و  عمومی 
در این آزمون ورودی ثبت نام و شرکت کنند.دارندگان مدرک 
معادل دوره کارشناسی ارشد در صورتی که مشمول آئین  نامه 
شماره ۷۷۶۳۳/۲ تاریخ ۲۸ مرداد ۹۲ که توسط معاون آموزشی 
وزارت علوم ابالغ باشند امکان شرکت در آزمون دارند.مؤسسات 
برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش 
به عمل آورند که حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه همان سال )سال 
۱۳۹۹( دانش آموخته شوند.پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه 
سال ۱۳۹۸ چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام 
نکرده باشند اجازه شرکت در آزمون سال ۱۳۹۹ را نداشته و یک 
سال محروم از آزمون خواهند شد.اسامی رشته ها و مواد امتحانی 
کنکور دکتری ۹۹ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 

نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
 وضعیت نگران کننده چاقی

 در ایرانیان
روند  از  نگرانی  ابراز  ضمن  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
"چاقی" در کشور به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر، در عین حال نقش مافیای دخانیات در جلوگیری از 
افزایش مالیات بر مواد دخانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
مالیات بر سیگار به تنهایی می توانست ساالنه ۲۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد برای کشور داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این 
کار را نداد.دکتر علیرضا رئیسی در هفتمین کنگره ملی پیشگیری 
و درمان چاقی با بیان اینکه اصوال بیماری های غیرواگیر باعث 
همه  بیماری ها  برای  مداخالت  و  پیشگیری  در  که  شده اند 
سازمان ها و مردم با یکدیگر مشارکت کنند، گفت: در غیر این 
صورت وزارت بهداشت شاید تنها بتواند حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد 
در این حوزه مداخله کند. باید توجه کرد که بحث چاقی یکی از 
مهم ترین اهدافی است که در اسناد SBH مد نظر قرار گرفته 
است. در عین حال سازمان جهانی بهداشت به شدت و با نگرانی 
بحث چاقی کودکان را دنبال می کند که از معضالتی است که 
همه کشورهای دنیا از جمله ایران با آن درگیر هستند.رئیسی با 
اشاره به روند مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر گفت: 
۸۲ درصد از مرگ و میر در کشور به دلیل بیماری های غیرواگیر 
رخ می دهد که ۱۶ تا ۱۷ درصد این مرگ ها به دلیل سرطان ها، 
۴۲ درصد به دلیل بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های 
مزمن تنفسی و دیابت هر کدام به میزان چهار تا ۴.۵ درصد 
بیماری های غیرواگیر موثرند که در  از  ناشی  در مرگ و میر 
این بین بیماری های قلبی و عروقی بیشترین سهم را به خود 
اختصاص می دهند. در عین حال سهم این چهار عامل در مرگ 
و میر کشور ۷۶ درصد است.وی ادامه داد: ساالنه ۳۸۰ هزار 
مرگ در کشور رخ می دهد که ۳۱۲ هزار مورد از آن ها مربوط 
به بیماری های غیرواگیر است و پیش بینی می شود که تا سال 
۲۰۴۰، ۳۹۰ هزار مرگ به این تعداد اضافه شود؛ یعنی ۶۵۰ هزار 
مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور خواهیم داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تأثیر سالمندی و 
گفت:  غیرواگیر  بیماری های  بروز  در  زندگی  به  امید  افزایش 
متأسفانه در کشور ما از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود و 
در آینده یکی از سالمندترین کشورهای منطقه خواهیم شد که 
این موضوع زنگ خطر بسیار بزرگی است که باید به آن توجه 
کنیم؛ به طوری که ۲۵ سال آینده از هر سه نفر ایرانی یک 
نفر باالی ۶۰ سال خواهد بود. از طرفی با کنترل بیماری های 
عفونی، مرگ و میر ناشی از آن ها کاهش یافته، اما بیماری های 
غیرواگیر همچنان سهم بزرگی را در مرگ و میر ایرانیان دارند. 
در حال حاضر میزان امید به زندگی در مردان ۷۵ سال و در زنان 
۷۶.۵ سال ست.رئیسی با بیان اینکه سه درصد از GDP کشور 
صرف بیماری های غیرواگیر می شود، گفت: در عین حال ساالنه 
۴۵ هزار میلیارد تومان در کشور صرف بیماری های غیرواگیر 
می شود که این هزینه شامل هزینه های غیرمستقیم نیز هست. 
یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان آن هزینه های غیرمستقیم 
ناشی از بیماری های غیرواگیر محسوب می شوند، مانند مرگ 
زودرس افراد مولد.وی با بیان اینکه ما متعهد شدیم تا سال 
۱۴۰۴ میزان بیماری های غیرواگیر را به یک سوم کاهش دهیم، 
گفت: در حال حاضر سهم سالمت در GDP کشور ۹ الی 
۹.۵ است و یک سوم آن مربوط به بیماری های غیرواگیر است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از وضعیت چاقی 
در کشور تأکید کرد: در حال حاضر جایگاه ما در حوزه چاقی در 
دنیا اصال خوب نیست. شیوع چاقی در ایران به گونه ای است که 
بیش از یک چهارم افراد در ایران چاق هستند. همچنین زنان 
دو برابر مردان در کشور چاق هستند. در عین حال دیگر تفاوت 
زیادی هم از منظر چاقی بین روستاها و شهرها وجود ندارد؛ به 
طوری که ۲۰ درصد افراد در سطح روستاها و ۲۴ درصد افراد در 
سطح شهرهای کشور چاق هستند.رئیسی با اشاره به کم بودن 
فعالیت فیزیکی در کشور که یکی از عوامل چاقی محسوب 
می شود، گفت: در حال حاضر ۴۷ درصد مردان و ۶۴ درصد زنان 

در کشور فعالیت فیزیکی کمی دارند.

طرح رتبه بندی معلمان در آذرماه ۹۸ توسط هیات دولت مصوب و قرار شد تا احکام ناشی از این طرح از ابتدای مهرماه صادر 
شود. محسن حاجی میرزایی در هفته های گذشته چندین بار در رسانه ها اعالم کرده بود که طرح رتبه بندی معلمان به زودی 
در هیات دولت تصویب می شود که نهایتاً این طرح در سوم آذرماه ۹۸ در هیات دولت مصوب شد.ـ بر اساس اخبار و اطالعات 
اعالم شده توسط وزارت آموزش و پرورش اعتبار طرح رتبه بندی فرهنگیان ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. همچنین رتبه بندی از 
ابتدای مهرماه ۹۸ در احکام فرهنگیان لحاظ خواهد شد.ـ معلمان با ۲سال سابقه کار و باالتر شامل این طرح می شوند و معلمان 

باسابقه بیش از ۲۴ سال در این طرح به صورت ویژه ای دیده خواهند شد.ـ دریافتی معلمان ابتدایی به دلیل تمام وقتی و سختی 
کار بیشتر، ۱۰ درصد بیشتر خواهد بود.ـ معلمان در ۵ رتبه و با سنوات۲-۶-۱۲-۱۸-۲۴ سال خدمت رتبه بندی خواهند شد.ـ 
رتبه های پایین تر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.ـ متوسط دریافتی معلمان براثر اجرای رتبه بندی 
۴۲۰ هزار تومان خواهد بود.ـ این طرح شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سالمت، مشاوران، 

معاونان و مدیران واحدهای آموزشی است که حدود ۷۲۰ هزار نفر در سراسر کشور از امتیاز این طرح بهره مند خواهند شد.

 مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری 
سازمان جنگل ها:

در نیمی از جنگل های کشور امکان 
ثبت سند به نام اشخاص وجود ندارد

اراضی سازمان جنگل ها  دفتر ممیزی و حدنگاری  مدیر کل 
ضمن اشاره به اجرای عملیات حدنگاری در نیمی از جنگل های 
کشور گفت: با این اقدام در این بخش از اراضی جنگلی امکان 
ثبت سند به نام اشخاص وجود ندارد.اکرم توفیقی ضمن بیان 
اینکه در حال حاضر وسعت جنگل های کشور ۱۶ میلیون هکتار 
است که تمام آن سند دولتی به نمایندگی سازمان جنگل ها 
و مراتع دارد، اظهارکرد: از سال ۹۴ تاکنون در ۵۰ درصد این 
جنگل ها »کاداستر« یا عملیات حدنگاری انجام شده است.مدیر 
کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها با بیان 
اینکه در اراضی که عملیات حدنگاری انجام شده باشد امکان 
کاداستر«  »نقشه های  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود  زمین خواری 
صورت  جغرافیایی  مختصات  اساس  بر  حدنگاری  عملیات  و 
نقطه روی کره زمین مختصات منحصر  می گیرد چراکه هر 
به فرد خود را دارد.توفیقی با اشاره به اینکه در ۱۹ الیه متفاوت و 
در ۸ میلیون هکتار از اراضی جنگلی از جمله جنگل، مرتع مشجر 
و غیر مشجر و... با هماهنگی با سازمان ثبت امکان ثبت سند 
به نام اشخاص وجود ندارد، گفت: در حال حاضر در ۴۰ درصد 
اراضی ملی نیز عملیات »کاداستر« اراضی انجام شده است.وی 
در پایان با بیان اینکه در برخی اراضی جنگلی کشور، مستثنیات 
افراد را ارزشگذاری کرده  و معادل ارزش ریالی آن از مراتع غیر 
مشجر به مالکان سند داده ایم، گفت: به هر حال این اتفاق در 

بسیاری از نقاط اراضی جنگلی شمال کشور افتاده است.

جزییات رتبه بندی معلمان در یک نگاه 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص  های جدیدی برای 
مشمول شدن طرح حمایت معیشتی اعالم کرد؛ بر این اساس، 
خانوارهایی که به طور همزمان "صاحب خانه، شغل و خودرو" 

باشند، مشمول دریافت سبد حمایت معیشتی نمی شوند!
 ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی دولت مستقر در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور چهارمین اطالعیه، 
شاخص  های خانوارهایی را که مشمول طرح حمایت معیشتی 
جمعیت  کل  از  گزارش،  این  اساس  کرد.بر  اعالم  نمی شوند 
کشور به  ۲۴ میلیون نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشده 
است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت درخواست 

سرپرستان خانوار این ۲۴ میلیون نفر را بر اساس شاخص هایی 
فراهم کرده است.افرادی که دارای شاخص هایی باشند که در 
زیر به آنها اشاره می شود، نمی توانند از بسته حمایت معیشتی 

برخوردار شوند.
ـ شاخص اصلی بررسی درخواست: 1ـ 

معاونت رفاه اجتماعی , 
ـ عالوه بر شاخص اصلی فوق، شاخص های زیر  2ـ 

نیز مد نظر قرار می گیرند:
مسکونی"،  "واحد  دارای  آن  اعضای  که  خانوارهایی  ــ  الف 
"شغل" و "خودرو" به طور "همزمان" هستند  یا خانوارهایی که 

دارای "دو واحد ملکی" هستند.
ـ خانوارهایی که ارزش ملک آن ها در تهران و کالن شهرها  بـ 
)۱۲( میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها )۹( میلیارد ریال باشد.

ج ــ خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از 
)۳۰۰( میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از )۴۰۰( 

میلیون تومان باشند.
ـ کارفرمایانی که بیش از )۳( بیمه پرداز داشته باشند. دـ 

غیرزیارتی  خارجی  سفر   )۳( از  بیش  که  خانوارهایی  ــ  هـ 
داشته اند.

ـ گیرندگان تسهیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش از )۳( میلیارد  وـ 

خانوارهایی که "صاحب خانه، شغل و خودرو" باشند، مشمول 
دریافت سبد حمایتی نمی شوند!

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده ۱ 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده، جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در زیوال و خوارخون پالک اصلی 110 بخش 11

۱۰۶۴ فرعی شاهرخ صادقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۶۹۴/۵۹ مترمربع خریداری بدون واسطه از عباس صورتیان مالک رسمی 

۱۰۶۶ فرعی یحیی رضازاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۹/۰۹ مترمربع خریداری بدون واسطه از سید کاظم حسینی مالک رسمی 

۱۰۶۷ فرعی یحیی رضازاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۱/۷۸ مترمربع خریداری بدون واسطه از سید جعفر حسینی مالک رسمی 

 امالک متقاضیان واقع در بورخانی پالک اصلی 1 بخش 12
۱۲ فرعی مصطفی رحمانی بورخانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۸۸۷/۹۶ مترمربع خریداری بدون واسطه از بابا رحمانی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در دهکالن پالک اصلی 356 بخش 12

۹ فرعی زیبنده سهورد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۴۱۶/۰۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از علی و علی اکبر و فاطمه و سودابه و رقیه 

صباغی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در لرزنه پالک اصلی 392 بخش 12

۳ فرعی خیراله وحدانی دهکالنی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۶۶/۵۳ مترمربع خریداری بدون واسطه از پرویز وحدانی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در چاکسر پالک اصلی 69 بخش 15
۱۲۷ فرعی سید محمود میرسعیدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۳۳۵/۶۸ مترمربع خریداری بدون واسطه از ناصر بابایی چاکسر 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در چایباغ پالک اصلی 70 بخش 15

۵۶۱ فرعی وحید کاظمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۵۵/۱۳ مترمربع خریداری بدون واسطه از محمدرضا کاظمی چاکسر مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در چالی و تپه سر پالک اصلی 128 بخش 15

۱۵۲۸ فرعی یحیی رضازاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵۴۱/۳۷ مترمربع خریداری بدون واسطه از نورمحمد درزی بورخانی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در سرابگردان پالک اصلی 127 بخش 15

۳۸۲ فرعی پاکنوش اسماعیل زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵۴۸/۸۹ مترمربع خریداری بدون واسطه از رمضانعلی اسماعیل زاده مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در شیرجاکال پالک اصلی 128 بخش 15

۴۰۹ فرعی صابر شهابیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۲۷/۱۱ مترمربع خریداری بدون واسطه از مهدی مسعودی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در آهنگرکال پالک اصلی 140 بخش 15
۳۱۲ فرعی کلثوم خادم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۳۸۲/۸۸ مترمربع خریداری بدون واسطه از ناصر مومنی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در کتی لته پالک اصلی 185 بخش 15

۲۵۸ فرعی سید حسین مرتضوی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۹۱۳/۹۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از محمد هدایتی مالک رسمی

۲۵۹ فرعی سید رضا حسینی بورخانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۴۲/۸۸ مترمربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم علینژاد مالک 

رسمی
امالک متقاضیان واقع در بورخیل پالک اصلی 192 بخش 15

۳۱۲ فرعی فاطمه غالمی کتی لته نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵۵۷/۷۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از ولی اله متانی مالک رسمی

۳۱۳ فرعی فریبا منصوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۲۶۶/۳۲ مترمربع خریداری بدون واسطه از اکرم معینی مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در فرامرزکال پالک اصلی 198 بخش 15

۳۴۸ فرعی پروین نصرتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۳۳۸۳/۱۲ مترمربع خریداری بدون واسطه از داریوش جعفرنژاد مالک 
رسمی

امالک متقاضیان واقع در حاجی کال پالک اصلی 209 بخش 15
۴۴ فرعی کیومرث حسین زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۰۴۱۶/۲۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از صابر حسین زاده مالک رسمی

۴۵ فرعی ابوطالب پیک نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۰۰۰۰۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از ابوطالب پیک مالک رسمی

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوط ، این آگهی در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی ، رای هیئت الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز در روستاها ازتاریخ الصاق در 
محل ، تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
.معترض باید ظرف ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد .که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال" اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیئت 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی ، آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

م – ا لف ۹۸/۸۰/۹۷۸۴
عین اله تیموری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 

سوادکوه شمالی 

معظم  مقام  دیدگاه  از  "مدیریت  کتاب 
رهبری" با نگاهی به دیدگاه های مقام رهبری 
در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و علم و فناوری با تاکید بر توسعه 
بنیان در عرصه های مختلف  اقتصاد دانش 
رونمایی شد.کتاب "مدیریت از دیدگاه مقام 
معظم رهبری" با حضور محمدعلی محمدی 
رئیس انجمن ملی بهره وری ایران" مرتضی 
 " حاکی  مرتضی  مهندس  و  عسگرانی 
مولفان کتاب در حاشیه همایش ملی بهره 
شد.این  رونمایی  شهری  مدیریت  در  وری 
های  دیدگاه  و  بیانات  از  برگرفته  کتاب 
ارزشمند و عالمانه رهبر معظم انقالب و ارائه 
راهکارهای کارگشا به جامعه مدیریتی کشور 
به منظور ترویج، به کارگیری و اجرایی کردن 
رهنمودهای ایشان به منظور عملیاتی کردن 
الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت است.رییس 
انجمن ملی بهره وری ایران در آئین رونمایی 

از این کتاب با اشاره به اینکه، بهره وری حلقه 
گمشده نظام توسعه کشور در عرصه های 
کتاب  این  کرد:  خاطرنشان  است  مختلف 
ارزشمند می تواند در عرصه مدیریت و بهره 
وری برای همه کارشناسان و مدیران کشور 
راهگشا باشد.محمدی افزود: این کتاب نگاه 
هماهنگ، منسجم و برنامه ریزی شده رهبر 
معظم انقالب را در عرصه ها و بخش های 
مختلف به تصویر کشیده است.مرتضی حاکی 
یکی از مولفان این کتاب نیز در آئین رونمایی 
این کتاب در سخنانی اظهار امیدواری کرد 
های  در سرفصل  حاضر  کتاب  قراردادن  با 
دروس دانشگاهی و ضمن خدمت مدیران و 
کارکنان سازمان ها، در ارتقای توانمندی و 
بالندگی مدیران و همه دست اندرکاران اداره 
امور موثر واقع شده و در تربیت و آماده سازی 
نیروی انسانی، باسطوح باالتری از رضایت 
مرتضی  بیانجامد.همچنین  کارآمدی  و 

عسگرانی مولف دیگر این کتاب نیز در این 
آئین در سخنانی با اشاره به اینکه این کتاب 
در  کارشناسان  و  مدیران  همه  راهگشای 
شرایط سخت کشور است اظهارکرد: مطالعه 
و تامل و تعمق در این کتاب می تواند مسیر و 
نقشه راهی پیش روی مدیران، برنامه ریزان 
و سیاستگذاران و نسل امروز کشور  را ترسیم 
کند.بر اساس این گزارش، این کتاب که به 
تببین دوره های مختلف مدیریتی،  کار و 
فعالیت بومی و جهادی رهبر معظم انقالب 
پرداخته است، در شش فصل به جمع آوری، 
طبقه بندی مناسب توصیه ها و توصیف های 
بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
موضوع مدیریت برای مدیران نظام پرداخته 
است.در فصل نخست این کتاب موضوعاتی 
مدیریت،  روح  مدیریت،  مبانی  همچون 
فنون مدیریت، عناصرومولفه های مدیریت 
و توسعه و پیشرفت پرداخته شده است. در 

فصل دوم به مدیریت و فرماندهی، تفاوت 
فرماندهی  الگوی  و  فرماندهی  و  مدیریت 
مطلوب پرداخته شده است.در فصل سوم به 
موضوعاتی راجع به مدیریت تحول، ضرورت 
تحول در سازمان، مراحل تحول و راهکارهای 
مدیریت تحول از منظر مقام معظم رهبری 
توجه شده است.فصل چهارم به موضوعاتی 
همچون مدیریت جهادی، مولفه ها و ویژگی 
های مدیریت جهادی، مدیر انقالبی و فقدان 
مدیریت جهادی و انقالبی می پردازد و در 
فصل پنجم نیز موضوعاتی همچون مدیریت 
راهبردی، اهداف راهبردی جمهوری اسالمی 
در  و  است  را شامل شده  راهبردی  تفکر  و 
فصل آخر نیز مدیریت و تولید دانش بنیان، 
آثار و نتایج تولید دانش بنیان، تقویت شرکت 
های دانش بنیان و ارتباط صنعت و دانشگاه 
از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد توجه واقع 

شده است.

کتاب "مدیریت از دیدگاه مقام معظم رهبری" رونمایی شد

شرکت تسال تصمیم دارد برف پاک کن های معمول را با اشعه 
های لیزرجایگزین کند.

حق امتیاز اختراع جدید شرکت تسال سیستم پاکسازی شیشه 
جلوی خودرو است که براساس آن هرگونه زباله و جرمی از آینه 
های خودرو، شیشه پنجره ها و پنل شیشه ای جلوی خودرو به 

طور خودکار پاک می شود.
هنگامیکه  چشم انداز راننده مسدود می شود، این فناوری با 

استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و حسگرها در داخل و 
خارج خودرو کار رصد را انجام می دهد.

این روش را می توان برای پاکسازی پنل های خورشیدی 
نیز استفاده کرد. حق امتیاز اختراع مذکور »پاکسازی لیزری 
جرم های تجمیع شده روی شیشه های خودرو و پنل های 

فتوولتائیک« نام گرفته و در سال جاری ثبت شده است.
در این حق امتیاز سیستم پاکسازی برای خودرو توضیح داده 

شده که شامل سیستمی است که اشعه لیزر را به مناطقی روی 
شیشه های خودرو می تاباند و جرم و زباله را رصد و حذف 

می کند.
این سیستم طوری طراحی شده تا مناطقی از خودرو را هدف 
بگیرد که چشم انداز دید راننده را مسدود می کنند. این مناطق 
شامل پنل شیشه های جلو و عقب خودرو، لنز دوربین های 

خودرو، پنجره های خودرو و آینه های آن می شود.

در حق امتیاز جدید تسال؛

اشعه لیزر جایگزین برف پاک کن می شود

توئیتر اعالم کرده از ماه دسامبر فرایند پاکسازی حساب های 
کاربری را آغاز می کند که در ۶ ماه قبل از آنها استفاده نشده 
است.توئیتر اعالم کرده حساب های کاربری افرادی که ۶ ماه 
از آن استفاده نکرده اند، حذف خواهد شد.این فرایند پس از ۱۱ 
دسامبر آغاز می شود. این در حالی است که سخنگوی توئیتر 

استفاده  پاکسازی حساب های کاربری  اشاره کرده عملیات 
نشده احتماال چند ماه طول می کشد.

نیست  الزم  خود  کاربری  حساب  حفظ  برای  کاربران  البته 
مطلبی پست کنند بنابراین  نیازی نیست خود را در این پلتفرم 

فعال نشان دهند.

توئیتر توضیح داده این فرایند پاکسازی بخشی از تالش شرکت 
برای ارائه اطالعاتی معتبر است که افراد بتوانند به صحت آنها 
اعتماد کنند.همچنین توئیتر مشغول بررسی است تا حساب 
کاربری افراد درگذشته را حفظ کند اما در این باره توضیحاتی 

ارائه نکرده است.

از ماه آینده؛

توئیتر حساب های غیرفعال را پاک می کند


