سال شانزدهم

دلنـــوشـته

در ِد دل

نرگس سادات جوهری
مترجمی طلوع مهر

سالم غریبه نام آشنا:
همیشه در لحظه های تنهایی و خلوت ؛فقط
خواستیم با تو درد دل کنیم و تو فقط بشنوی!
بشنوی و به دادمان برسی!
فقط خواستیم شکایت کنیم!
از زمین و زمان شکایت کردیم و تو مثل کوه استوار؛
آرام و بی صدا با تمام وجود گوش فرا دادی و آرام
اشک ریختی و در دل خود گفتی :دغدغه های امت
ما فقط و فقط نرسیدن به ظواهر دنیاست.
ما دل به کدامین امت دنیا پرست ،بسته ایم!
تا مهر قبولی بر حاجت میزنیم،امام هستیم و بر حق!
وای از لحظه ای که به هر دلیلی،اجابت به تاخیر
بیانجامد؛ طوفان کفر و ناشکری در آسمان
سایهگستر میشود!
آی آدمهای به ظاهر مسلمان:کمی هم به درد دلهای
ما گوش دهید...

خبــــر

ملک زاده در نشست روسای دانشگاه های کیش و
آسیای مرکزی و خاور میانه:

نظریه  MFTنقش مهمی در توسعه
صنعت مدرن گردشگری دارد

با حضور پروفسورمحمد شریف ملک زاده
،رییس منطقه  IAUPمنطقه آسیای مرکزی و
خاورمیانه باحضور روسای دانشگاه های کیش و
روسای دانشگاههای اسیای مرکزی و خاورمیانه
ویدئو کنفرانسی با موضوع صنعت گردشگری در
جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری مناطق آسیا پروفسور
محمدشریف ملک زاده رییس منطقه آسیای
مرکزی و خاورمیانه  IAUPگفت  :بنده
بنیانگذار و رئیس ( GHTOسازمان جهانی
گردشگری حالل) هستم و توسط UNWTO
اولین مخترع در صنعت گردشگری و خالق
نظریه  MFTشناخته شده ام.
نظریه جهانی  MFTسبب ارتقا روح و روان
گردشگران می شود و نقش مهمی در توسعه
صنعت مدرن گردشگری دارد.
پروفسور ملک زاده با اعالم آمادگی کامل
سازمان  GHTOبر همکاری های همه جانبه
با دانشگاه های جهان تاکید کرد و گفت:
سازمان( GHTOسازمان جهانی گردشگری
حالل) این تنها سازمان تایید اعتبار انحصاری
در جهان است که در سازمان جهانی مالکیت
معنوی ( )WIPOثبت گردیده است و تمرکز بر
صدور گواهی کیفیت محصول و استاندارد سازی
محصول برای  23زیر مجموعه مختلف خدمات
گردشگری دارد .عالوه بر این  ،ما برای اولین
بار در جهان با همکاری  UNWTOو دانشگاه
محترم قفقاز  MBA ،و  PhDمهارت محور در
زمینه مدیریت و مدیریت گردشگری در  23زیر
مجموعه مختلف گردشگری حالل برنامه ریزی
و برگزار کرده ایم.
وی افزود :ظرفیت حضور دفتر منطقه ای اتحادیه
روسای دانشگاههای جهان در این منطقه،
میتواند باعث رونق بینالمللیسازی آموزش
عالی در جزیره کیش شود.
فعالیت دانشگاههای جزیره کیش در قالب
واحدهای بین المللی تابع دانشگاههای مادر در
کشور است و قابلیت جذب دانشجوی خارجی
و تعامالت بینالمللی با دیگر دانشگاههای
جهان را دارند .تاکنون بیش از  ۲۰۰دانشجوی
خارجی در پردیسهای بین المللی دانشگاه های
کیش پذیرش شدند که تعداد زیادی از آنان از
دانشگاههای علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف
تحصیالت خود را با موفقیت به پایان رساندند.
رییس آسیای مرکزی و خاورمیانه IAUP؛
من و همکارانم با هم  ،از ظرفیت کامل خود در
منطقه برای ارتقا تحصیالت عالی ،با ایجاد اتاق
های گفتگوی آنالین برای تبادل نظر و برقراری
ارتباط بین دانشگاه های مشهور در منطقه و
سراسر جهان استفاده خواهیم کرد و امیدوارم
از طریق این وبینارها بتوانیم بر وضعیت فعلی
بیماری کرونا ( )19-covidو بحرانهای مشابه
دنیای مدرن در آینده غلبه کنیم.
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شاخه سبز بررسی کرد:

توسعه فضای مجازی ،بستر تمدنسازی اسالمی

هیوا ناظری  -یک کارشناس سیاسی ،آقای اکبر زاده بیان
کرد :رهبر معظم انقالب(مد ظله العالی) ،بیانیه گام دوم را در
مقابل تصورات غلط دشمنان و با اعتقاد به اینکه جمهوری
اسالمی ایران گام اول را به درستی برداشته است ،صادر کرد
و خود سازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی را سه برنامه اصلی
نظام عنوان کرده و مشاهده برخی بی عدالتیها در کشور را
نشانگر وجود خال اساسی در خودسازی برخی از مسئولین
جامعه دانستند.
کارشناس سیاسی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بسیج
در حوزههای علمیه تصریح کرد :برای رسیدن به اهداف انقالب
و تحقق تمد ن اسالمی ،باید از طالب بسیجی پر شور و با بصیرت
استفاده بیشتری کرد.
وی گفت :با داشتن هشت میلیون بسیجی پای کار که هر کدام
ظرفیت باالیی برای رسیدن به اهداف نظام هستند ،می توانیم
بسیاری از مشکالت جامعه را برطرف کنیم.
اکبرزاده فضای مجازی را از جمله بسترهای موثر در راه رسیدن
به اهداف انقالب و تشکیل تمد ن اسالمی دانست و افزود:
متاسفانه هنوز نتوانستهایم از فضای مجازی به نحو احسن
استفاده کنیم؛ بنابرین باید ضمن تشویق طالب به حضور موثر
در این فضا ،زمینه مهارتافزایی آنها را در این خصوص فراهم
کنیم.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :معموالً تمدنشناسان
برای تبیین برآیند یک تمدن خاص به بررسی آن از یک سده
گذشته به پیش میپردازند حال آنکه در تبیین تمدن نوین
اسالمی ما از تمدنی سخن به میان می آوریم که قرار است
به وقوع بپیوندد.
دکتر سیدرضا عاملی با بیان اینکه اندیشه تمدنی متعلق به حال
و آینده است که برآیند آن ساخت تمدن مطلوب است و اشاره
به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان معمار
تمدن نوین اسالمی گفت :ایشان در نگاه به تمدن؛ راهبرد آینده
گرایانه ای دارند و در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از چالش ها
صحبتی نمی کنند بلکه در نگاه به آینده با ارائه  7راهبرد کالن
اثباتی و مثبت نگاهی ظرفیتی را مورد تأکید قرار می دهند.
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بیانیه ای با نگاه مثبت و به دنبال
ظرفیت هاست
وی افزود :بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،در نگاه به گذشته
اساساً نداشتهها و تلخیهای گذشته را ذکر نمیکند و در نگاه
به امروز هم به دنبال نگاه ظرفیتی و مثبت است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت :در دیدگاه جدید
آیندهپژوهی اساساً به دنبال ترسیم آینده مطلوب می روند و
توجه چندانی به وضعیت موجود ندارند.
بیانیه گام دوم مسیر رسیدن به تمدن نوین اسالمی را
نشان می دهد
وی ادامه داد :بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نیز مبتنی بر همین
نگاه به آینده مطلوب ارائه شده است که اگر تصویر روشن ذهنی
از آن ترسیم شود ،می تواند مسیر رسیدن به آن تمدن نوین
اسالمی را نشان دهد که از این روش با عنوان روش (Back
 )Castingیا رویکرد پسانگر نام می برند.
تمدن نوین اسالمی دوران حکومت حضرت مهدی(عج)
است
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :تعبیری که مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) در تمدن نوین اسالمی به کار میبرند در
واقع همان ترسیم دوران حکومت حضرت مهدی (عج) است.
وی افزود :با هدف گیری اینچنینی ،ایران اسالمی امروز بایستی
جایگاه خودش را پیدا کند که چگونه می خواهد پلکان خود را
برای رسیدن به آن هدف طی کند.
دکتر عاملی با تبیین مفهوم تمدنی اسالمی مبتنی بر کلیدواژه
«الاله اال اهلل» تصریح کرد :تمدن اسالمی یعنی نفی سلطه خود
و دیگری از جهان و جایگزینی عطر عبودیت «اهلل» در جامعه که
بروز و ظهور گسترده ای در تمامی عرصه های اجتماعی دارد.
وی افزود :تمدن نوین اسالمی منتخب مردم خواهد بود که
عرصه فضای مجازی به عنوان عرصه انفجار انتخاب ها چنین
فضایی را برای آن فراهم کرده است.
تمدن نوین اسالمی یک امر انتخاب شده است
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد :تمدن نوین
اسالمی از این منظر یک تمدن تحمیلی نیست بلکه یک امر
انتخاب شده است.
وی تصریح کرد :حس تمدنی محصول پذیرش ذهنی است که
اساساً در فکر جامعه نفوذ می کند.

دکتر سیدرضا عاملی با بیان اینکه اندیشه تمدنی متعلق به حال و آینده است
که برآیند آن ساخت تمدن مطلوب است و اشاره به بیانات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) به عنوان معمار تمدن نوین اسالمی گفت :ایشان در نگاه به تمدن؛
راهبرد آینده گرایانه ای دارند و در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از چالشها
صحبتی نمیکنند بلکه در نگاه به آینده با ارائه  7راهبرد کالن اثباتی و مثبت
نگاهی ظرفیتی را مورد تأکید قرار می دهند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :تمدن برآیند امر
عینی و ذهنی است که ابتدا با ایجاد تعلق در ذهن افراد جامعه،
نوستالوژیهای تمدنی را با حسرت های فردی شکل می دهد و
سپس نیازهای شکل یافته را عینیت می بخشد.
تمدن ،مفهومی فاخر و هویت بخش متناسب با اقلیم
فرهنگی مدنی است
وی ادامه داد :تمدن ،مفهومی فاخر و هویت بخش است که
متناسب با اقلیم فرهنگی مدنی آن ظهور و بروز کرده به نوعی
منعکس کننده بودن و نبودنهای تاریخی و ارزشهای فاخر
گذشته و حال و آینده یک جامعه است.
فضای مجازی از ظرفیت های تمدن ساز برخوردار است
دکتر عاملی خاطرنشان کرد :فضای مجازی از ظرفیت های
تمدنساز برخوردار است چرا که دارای قابلیت فراگیر استقرار
عدالت در سطوح الگوریتمی متفاوت است.
وی افزود :الگوریتم؛ سیستمی است که در آن اختالل نیز فهم
شده است و با فهم اختالل الگوریتم نوشته شده و کامل می
شود.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد :اساساً اینترنت
ادامه ذهن است و توسعه یافته همان ماهیت های فرامکانی و
فرازمانی آن است که توانسته است امر خیالی (سورئال) را تبدیل
به عینیت (رئال) کند.
وی ادامه داد :عدالت را وقتی در نظام سیستمی مجازی
اینچنینی بگذارید تبدیل به امر صد درصدی میشود که دیگر
تابع روابط انسانی و نفس آدمی یا اختالالت بوروکراتیک نمی
شود.
دولت الکترونیک توزیع منابع عمومی را بدون اختالل
برای عموم تعریف می کند
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت :دولت الکترونیک بر
مبنای الگوریتمهایی که تعریف می کند ،توزیع منابع عمومی
کشور را بدون اختالل برای گروه های اجتماعی مختلف تعریف
می کند.
وی افزود :از بین بردن فاصله مرکز و پیرامون ،ظهور سطوح
جدید و خالقانه از انسان در قالب هوش مصنوعی ،کم کردن
فاصله قوانین و مقررات با اجرا ،تقویت ارتباطات و شبک ه سازی،
تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی و ...از ویژگیهای به
وجود آمده توسط الگوریتمها و حافظه مجازی است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :امام خمینی (ره)
خودش مظهر تمدن و از جنس شخصیت تمدنی است که می
تواند سرمنشأ تشکیل و بروز یک تمدن باشد.
وی افزود :در قرن بیستم تعداد کشتگان جنگ حدود  18برابر
این تعداد در قرن هجدهم بوده است که نشان دهنده دوری از
تمدنی شدن و در واقع حرکت به سمت ابزارمندی برای کشتن
بیشتر انسان هاست.

دکتر عاملی گفت :هوش مصنوعی هوشی است که در تالش
است خودش را به انسان نزدیک کند و با تمرکز بر مفهوم
 Extended Realityیا همان واقعیت گسترده درصدد است
تمامی خصیصههای طبیعی را با طبیعی بودنش انعکاس دهد
ی های آدمی از قببیل احساس و المسه و
چنانکه همه توانمند 
بویایی و  ...را دارا باشد.
در تمدن نیز از مفهوم امنیت و احساس تمدنی سخن به
میان میآید
وی ادامه داد :تمدن برآیندی متمایل بر تقویت حس تمدنی
است ،یعنی همان صحبتی که در اقتصاد با مفهوم فقر و احساس
فقر و یا در امنیت از مفهوم امنیت و احساس امنیت می شود،
در تمدن نیز از مفهوم امنیت و احساس تمدنی سخن به میان
می آید.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود :در محیط تمدنی
تضادها می تواند تبدیل به توافق شود و امر تمدنی امری برای
پیوند زدن است تا سطح ارتباطات سازش گرایانه را افزایش دهد.
وی ادامه داد :در نگاه فضای مجازی ،رویکرد بر اینست که
ظرفیت زندگی خالی از تخریب زیست محیطی و مخاطره
انگیز حکومتی شکل پیدا کند و به لحاظ حکمرانی سلطه وجود
نداشته باشد.
دکتر عاملی گفت :فضای مجازی تأمین کننده فضای حکمرانی
پیشرفته هوشمند عدالت بنیان برای جامعه است اما متأسفانه
عده ای در استفاده از فضای مجازی خود را صرفاً متصل به
فاضالب فضای مجازی کرده اند و از پویاییها و مزایای آن بهره
نمی برند.
فضای مجازی ظرفیتی برای استقرار دولت اسالمی است
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری در تبیین  5دوره تمدنی شامل دوره انقالب اسالمی،
دوره نظام اسالمی فعلی ،دوره دولت اسالمی ،دوره جامعه
اسالمی و دوره تمدن نوین اسالمی خاطر نشان کرد :فضای
مجازی ظرفیتی برای استقرار دولت اسالمی است.
وی افزود :فضای مجازی با ایجاد نظامهای تأمین کننده حقوق
فردی و اجتماعی شهروندان می تواند نیازهای دولت اسالمی
کارآمد را برطرف کند.
دکتر عاملی ادامه داد :نظام پاسخگویی هوشمند ،تأمین بهره
ی نهایت و تحقق دولت بدون فساد با دسترسی
وری متمایل به ب 
آزاد به اطالعات تأمین کننده امنیت و اعتماد اجتماعی از ویژگی
هایی است که با استفاده درست از فضای مجازی می تواند
حاصل شود و به عنوان ظرفیتی برای استقرار دولت اسالمی
محسوب شود که عدالت نظام مند ،رفع تبعیض و کاهش فاصله
مرکز و پیرامون را به وجود می آورد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه به خصیصهها
و قابلیتهای فضای مجازی برای استقرار جامعه اسالمی و

همچنین خصیصههای جهانی فضای مجازی برای دست یافتن
به تمدن نوین اسالمی اشاره کرد و گفت :دوره استقرار تمدن
نوین اسالمی دوره رها شدن از دولت های جغرافیا مبنا هستیم
و به دوره استقرار حکمرانی جهانی نزدیک می شوی.
ایشان در پایان با نگاه به چالشهای فضای مجازی گفت :البته
ش هایی
بحث تنهایی ناشی از کم شدن ارتباطات طبیعی از چال 
است که فضای مجازی با آن مواجه است و در این زمینه بایستی
دقت داشت که کدام مورد را می توانیم مجازی کنیم چنانکه ما
نباید حج و مسجد و زیارت را مجازی کنیم.
وی افزود :قدرت تمدنی منشأ استقرار جامعه اسالمی است و
البته در کسب قدرت نبایستی از الگوهای غربی تقلید کنیم
بلکه بایستی با جستجوی الگوهای متعالی به ترسیم تمدن نوین
اسالمی بپردازیم که مرحله احیاء قدرت تمدنی اسالمی است.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،فضای مجازی را
بزرگترین فرصت برای جهان اسالم در تمدن سازی دانست.
سردار سرتیپ پاسدار محمد حسین سپهر افزود :کاال و خدمات
بسیج باید پیشران تولیدات دانشی روز به خصوص در فضای
مجازی باشد.
وی اظهار داشت :ترویج هنجارها ،ارزش ها و سبک زندگی
اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسالمی با فضای مجازی میسر
است.
وی گفت :جریان ارزشی دینی و اعتقادی به شدت نیازمند
محتواست که با خالء بزرگی در این زمینه روبرو بوده و همچنین
در نظام های امنیتی ،حقوقی ،قضایی و انتظامی در زمینه فضای
مجازی به شدت فقیر هستیم.
سردار سپهر افزود :باید تهدید محوری در فضای مجازی را به
فرصت محوری تبدیل کنیم .در این فضا محیط بزرگی برای
تبیین گفتمان امام و رهبری ،انقالب و سبک زندگی اسالمی و
گفتمان مقاومت و ایستادگی وجود دارد.
وی همچنین اظهار داشت :رفتار هوشمندانه رهبر معظم انقالب
در برخورد با نخست وزیر ژاپن که فرستاده کفر ،نفاق و استکبار
بود و عملیات روانی که ایجاد شد یک باخت برای آمریکا بود.
وی گفت :آمریکا می خواست با تهدید و عملیات روانی اهداف
خود را به پیش ببرد اما با درایت رهبر معظم انقالب شکست
خورد.
سردار سپهر افزود :در جهان امروز ناو و سالح جنگی رمز پیروزی
نیست بلکه هر کس اراده خود را بر دیگری تحمیل کند پیروز
است .ایران اسالمی اراده کرد سربازان انگلیسی را اسیر و با
همین اراده پهپاد آمریکا را ساقط و مقر تروریست ها در آن
سوی مرزها را منهدم کرد.
وی اظهار داشت :سربازان انگلیسی و آمریکایی را بارها دستگیر
کرده ایم اما فقط یکی دو مرتبه فیلم آنها را پخش کرده ایم .بقیه
فیلم ها هم موجود است هر وقت نیاز بود وضعیت کماندوهای
آنها را نشان خواهیم داد.
وی با اشاره به انتظارات مورد نظر از فعاالن فضای مجازی گفت:
در این فضا نیاز به نقشه راه داریم تا تصویر مطلوب فضای مجازی
و تراز تمدن اسالمی را تولید کند.
سردار سپهر افزود :همچنین باید سواد رسانه ای را به نفع
مدیریت هوشمندانه به کار گیریم و فضای اینترنتی بومی و
جذاب برای کاربران ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت :آمریکا می داند قدرت مقابله نظامی با ما را
ندارد .امروز باید تالش کنیم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر
دشمن را در مردم و مسئوالن تقویت کنیم و باور و رفتار مردم
را تقویت و اصالح نمائیم.
وی گفت :ما تکلیف داریم در ایستادگی و مقاومت مردم نسخه
های امیدوارانه داشته باشیم .همچنین به بصیرت افزایی و تبیین
دقیق شرایط برای مردم بپردازیم و جریان نهضت خدمت رسانی
به مردم ایجاد کنیم که نقش مهمی در افزایش اقتدار دارد.
سردار سپهر با بیان اینکه همه  ۱۵۲هزار پایگاه و واحد بسیج
در کشور باید قرارگاه استانی مردم باشند افزود :کمک بی منت
به دستگاه های اجرایی را جزو وظایف خود میدانیم و در این
راه خسته نمی شویم .فضای مجازی هم باید به کمک ما بیاید
و مطالبه گری کند.
وی با بیان اینکه در جبهه انقالب باید جان و مال و آبروی خود
را برای دفاع از آن بدهیم اظهار داشت :بزرگترین سرمایه ما رهبر
معظم انقالب ،شریعت ،دین و انقالب است و مردم هم سرمایه
پایان ناپذیر انقالب هستند.
یک عضو قرارگاه ملی گفت :توجه ویژه مقام معظم رهبری و
اینکه ایشان اهمیت فضای مجازی را برابر با اهمیت انقالب

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین و تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و
امالک منطقه يک قم تصرفات مالکانه مفروزي
متقاضيان پروندههاي تشکيلي طبق قانون مذکور
را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک
موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نمودهاند.
 .1رای شماره 139960330001005153 :مربوط
به پرونده کالسه 1399114430001000067
مربوط به تقاضای خانم منصوره رضویان فرزند
محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت ششدانگ  392مترمربع
پالک شماره  11237/1اصلی واقع در قم بخش
 1حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد قطعی به
شمارههای  188827مورخ  97/05/10دفترخانه 3
قم و  188828مورخ  97/05/10دفترخانه  3قم.
(م.الف)7900 :
 .2رای شماره 139960330001005154 :مربوط
به پرونده کالسه 1399114430001000068
مربوط به تقاضای خانم زهرا محمدی فرزند حبیب
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت ششدانگ  392مترمربع پالک شماره
 11237/1اصلی واقع در قم بخش  1حوزه ثبت
ملک اداره یک قم .اسناد قطعی به شمارههای
 188827مورخ  97/05/10دفترخانه  3قم و
 188828مورخ  97/05/10دفترخانه  3قم ( .م.الف:
)7901
 .3رای شماره139960330001006527 :
مــــربــــوط بــــه پـــــرونـــــده کــاســه
1399114430001000168مــربــوط به تقاضای
خانم خدیجه سادات موسوی فرزند سیدجالل در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 55/23
مترمربع پالک شماره  11237/1اصلی واقع در قم
بخش  1حوزه ثبت ملک اداره یک قم .سند قطعی
به شماره  15483مورخ  1397/10/30دفترخانه

 86قم( .م.الف)7902 :
 .4رای شماره 139960330001005621 :مربوط
به پرونده کالسه 1399114430001000316
مربوط به تقاضای خانم اعظم کلهر فرزند علی
مراد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 104/12مترمربع پالک شماره  6176اصلی
واقع در قم بخش  1حوزه ثبت ملک اداره یک قم
مبایعهنامه عادی خریداری از اصغر غفاری از سند
قطعی  35643مورخ  66/05/30دفترخانه  7قم و
سند قطعی  33966مورخ  60/11/27دفترخانه 7
قم ( .م.الف)7903 :
 .5رای شماره 139960330001006207 :مربوط
به پرونده کالسه 1398114430001001916
مربوط به تقاضای خانم زهرا موسویزاده فرزند
سیدکاظم در ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  119/85مترمربع پالک شماره 3402
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم .سند قطعی به شماره  77356مورخ
 90/09/26دفترخانه  14قم( .م.الف)7904 :
 .6رای شماره 139960330001006513 :مربوط
به پرونده کالسه 1398114430001001256
مربوط به تقاضای خانم خدیجه سادات پورمیررضای
فرزند سیدکاظم در ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  140/5مترمربع پالک شماره 10586
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم .سند صلح اموال غیرمنقول به شماره
 12532مورخ  1398/05/23دفترخانه  107قم.
( م.الف)7905 :
 .7رای شماره 139960330001003764 :مربوط
به پرونده کالسه 1397114430001002290
مربوط به تقاضای آقای ناصر شیخ حسن فرزند
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت ششدانگ  287/23مترمربع

پالک شماره  10287اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم .سند قطعی به
شماره  4753مورخ  1397/03/13دفترخانه  76قم
سند قطعی به شماره  7891مورخ 1399/07/01
دفترخانه  76قم( .م.الف)7906 :
 .8رای شماره 139960330001003765 :مربوط
به پرونده کالسه 1397114430001002291
مربوط به تقاضای خانم پروین زینلی فرزند عباسعلی
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت ششدانگ  287/23مترمربع پالک
شماره  10287اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم .سند قطعی به شماره 4753
مورخ  1397/03/13دفترخانه  76قم سند قطعی به
شماره  7891مورخ  1399/07/01دفترخانه  76قم.
( م.الف)7907 :
 .9رای شماره 139960330001006206 :مربوط
به پرونده کالسه 1399114430001000154
مربوط به تقاضای خانم فاطمه فتحیزاده فرزند رضا
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67/62
مترمربع پالک شماره  10473اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعهنامه
خریداری معالواسطه از وراث زینالعابدین
ذوالمجدین( .م.الف)7908 :
 .10رای شماره 139960330001006987 :مربوط
به پرونده کالسه 1398114430001001503
مربوط به تقاضای آقای نعمتاله عواطف رستمی
فرزند نصرتاله در ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  157/95مترمربع پالک شماره
 10250/18/2838اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم .سند مالکیت مشاعی
صادره در دفتر  525صفحه  318به موجب سند
قطعی به شماره  127574مورخ 1398/03/28
دفترخانه  5قم( .م.الف)7909 :

 .11رای شماره 139960330001006613 :مربوط
به پرونده کالسه 1399114430001000326
مربوط به تقاضای آقای زیداله نظری فرزند یعقوب
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 54/57
مترمربع پالک شماره  11242اصلی واقع در قم
بخش  1حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از حیدر اصفهانینژاد
صادره در دفتر  31صفحه ( .250م.الف)7911 :
 .12رای شماره 139960330001001948:مربوط
به پرونده کالسه 1398114430001001378
مربوط به تقاضای آقای حسین جهانگیر اصفهانی
فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  73مترمربع پالک شماره  4فرعی از
 11239اصلی واقع در قم بخش یک مبایعه نامه
عادی خریداری معالواسطه از زهرا محمدی صرمی
صادره در دفتر  848صفحه ( 492م.الف)7912 :
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجايي که مقرر گرديده
است پس از نشر آگهي و انقضاء موعد مقرر سند
مالکيت رسمي صادر گردد با توجه به عدم دسترسي
به مالکين مشاعي مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضي داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاريخ انتشار آگهي نوبت
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يک
قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس
از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم و گواهي
آن را به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود( .شاخه سبز و گویه)
تاريخ انتشار نوبت اول1399/08/07 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/08/24 :
محمدرضا اديبان ـ رئيس ثبت اسناد و امالک
منطقه يك قم

اسالمی عنوان کردند ،حمایت و نظر خاص مسووالن ،اقبال
عمومی و گرایش جامعه به سمت این حوزهها ،غنای فراوان
اسالم و تمدن اسالمی و حاکمیت ارزشهای اسالمی در جامعه،
نقاط قوتی است که جامعه ما از آن برخوردار است.
حمید حکیم فضای مجازی را همچون شمشیر دولبه می داند
و معتقد است که چنانچه به خوبی از این فضا استفاده نشود،
تهدید جدی برای آن خواهد بود.
عضو قرارگاه ملی سایبری با بیان اینکه دیگر تمدنها به ویژه
غرب بسیار وامدار تمدن اسالمی هستند ،اظهار داشت :برای
بررسی این فضا و تاثیر آن بر تمدن نوین اسالمی باید ابتدا
ویژگیهای این فضا را شناخت تا به ابعاد آن دست پیداکرد و
بتوان تاثیرات آن را مورد بررسی قرار داد.
وی بیمکانی ،بیزمانی ،جذابیت ،کاربرپسند بودن ،مطلوبیت،
سرعت باال و غیره را از ویژگیهای فضای مجازی برشمرد و
افزود :هر کدام از این ویژگیها میتوانند هم تهدیدی باشند
برای تمدن اسالمی و هم فرصت برای آنکه به نحوه استفاده از
این فضا بستگی دارد.
عضو قرارگاه ملی سایبری با تشبیه فضای مجازی به شمشیر
دولبه بیان کرد :اگر از این ویژگیها در راستای ترویج ارزشها و
معارف اسالمی_ ایرانی استفاده شود فرصتی برای تمدن اسالمی
ایجاد خواهد شد و چنانچه به خوبی از آن استفاده نشود ،تهدید
جدی بـــرای آن خـــواهد بود.
حکیم با بیـــان اینکه باید تالش کنــــیم تا فــضای مجازی
برای آینده تمدن اسالمی فرصت ساز باشد اظهار داشــت:
چنانچه غفلــــت کنیــــم و از ایـــن فرصت به نحو احسن
استفاده نشود ،در آینده تمدن سازی اسالمی با مشکالت جدی
روبرو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه هر تمدنی دارای عوامل گسترش و پیشرفت و
همچنین عوامل بازدارنده است ،افزود :الزم است این عوامل را
در تمدن نوین اسالمی شناسایی کرده و از بستر فضای مجازی
برای تقویت عوامل گسترش و پیشرفت و برطرف کردن عوامل
بازدارنده و نقاط ضعف به خوبی استفاده کنیم.
حکیم فضای مجازی را به  4بخش کاربر ،محتوا ،زیرساخت
و خدمات تقسیم کرد و افزود :جامعه ما در هر یک از این 4
بخش دارای نقاط ضعف و قوتی است که هر یک نیازمند توجه
ویژهای هستند.
وی در ارتباط با نقاط ضعف مربوط به بخش محتوای فضای
مجازی تصریح کرد :ما در این بخش با مشکالتی از قبیل
بیبرنامگی و نداشتن نقشه راه مناسب ،عدم هماهنگی و پراکنده
عمل کردن نهادها و افراد ،غلبه رویکرد مصرف مطالب بر تولید
محتواهای ارزشی ،ضعف مخاطب سنجی و شناخت ذائقه
مخاطب ،ضعف در ذائقه سازی و غیره روبرو هستیم.
این استاد دانشگاه دفاع ملی ادامه داد :در بخش کاربر با
مشکالتی از جمله ضعف در آموزشهای الزم و سواد رسانهای،
بیتوجهی به ذائقه مخاطب ،عدم وجود سرعت عمل کافی در
پاسخ به شبهات کاربران و گرایش به هنجارهای غربی مواجه
هستیم.
عضو قرارگاه ملی سایبری پیرامون مشکالت زیرساختی فضای
مجازی بیان کرد :نداشتن شبکه ملی اطالعات ،نیاز به توجه
بیشتر در حوزه کنترل و نظارت ،مشارکت ناکافی بخش
خصوصی ،تمرکز بر بحث دولت الکترونیــــک و عدم توجــــه
به ابعاد دیگر از مشکالتی اســـت که در این زمینه با آن مواجه
هستیم.
وی درباره نقاط قوت فضای مجازی در جامعه افزود :توجه ویژه
مقام معظم رهبری و اینکه ایشان اهمیت فضای مجازی را برابر
با اهمیت انقالب اسالمی عنوان کردند ،حمایت و نظر خاص
مسووالن ،اقبال عمومی و گرایش جامعه به سمت این حوزهها،
غنای فراوان اسالم و تمدن اسالمی و حاکمیت ارزشهای
اسالمی در جامعه نقاط قوتی است که جامعه ما از آن برخوردار
است.
حکیم با تشبیه فضای مجازی به جادهای یک طرفه ،لزوم حرکت
فعاالنه در این حوزه را مهمترین اقدام الزم عنوان کرد و گفت:
پس از بررسی ویژگیهای فضای مجازی اقداماتی را الزم است
انجام دهیم تا بتوان تهدیدهای فضای مجازی را به فرصتهایی
برای تمدن نوین اسالمی تبدیل کرد.
به گفته وی حرکت فعاالنه در این حوزه به جای حرکت
منفعالنه ،مدیریت زمان ،داشتن برنامه مناسب ،تمرکز در
تصمیمگیری و هماهنگی در اجرا و شناخت دشمن از مهمترین
این اقدامات است.

مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره ( 3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)

به پیوست تصویر فرم شماره یک مربوط به آقای سیدابوالفضل میرشجاعی که در جلسه مورخ  1399/08/06کمیته
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استان قم مطرح و از مجموع (2دو) شغل مطرح شده (2دو) شغل مورد تأیید قرار گرفته
است ،جهت اقدامات بعدی به پیوست ارسال می گردد.
مشاغل تأیید شده (ب) :کارگر ساده ،کارگر متفرقه (شرکت ایران ترمه)
مصطفی کاویانی مدیر کل -از طرف ترک زاده آرانی
رونوشت .1:معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده
 3آیین نامه.
 .2شرکت  /کارگاه :شرکت ایران ترمه جهت اطالع و اقدام مقتضی.
 .3آقای :سیدابوالفضل میرشجاعی جهت اطالع
 این رأی به استناد تبصره  5ماده  8آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف  15روز قابل تجدیدنظرخواهیدر کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم
االجراء شدن رأی مزبور به استناد تبصره  2ماده  16قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف  3ماه
از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف  6ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی
در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

اقدامکننده:شفیعی

آگهی مفقودی

به اطالع عموم میرساند دفترچه قرارداد واگذاری
حق انتفاع و بهرهبرداری زمین به شماره -40717
 419مورخ  1393/10/30واقع در شهرک صنعتی
شکوهیه بنا به استشهادیه تنظیمی مورخ 99/08/21
مفقود گردیده است .بنابراین دفترچه مذکور از درجه
اعتبار ساقط بوده و هرگونه سوء استفاده از آن ،قابل
پیگرد قانونی خواهد بود .لذا بنابر مراتب فوق تنها
دفترچه المثنی دارای اعتبار میباشد.

