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درِد دل
نرگس سادات جوهری 
مترجمی طلوع مهر

سالم غريبه نام آشنا:
؛فقط  خلوت  و  تنهايی  های  لحظه  در  هميشه 
خواستيم با تو درد دل كنيم  و تو فقط بشنوی! 

بشنوی و به دادمان برسی!
فقط خواستيم شكايت كنيم!

از زمين و زمان شكايت كرديم و تو مثل كوه استوار؛
آرام و بی صدا با تمام وجود گوش فرا دادی و آرام 
اشک ريختی و در دل خود گفتی: دغدغه های امت 

ما فقط و فقط نرسيدن به ظواهر دنياست.
ما دل به كدامين امت دنيا پرست، بسته ايم!

تا مهر قبولی بر حاجت ميزنيم،امام هستيم و بر حق!
وای از لحظه ای كه به هر دليلی،اجابت به تاخير 
آسمان  در  ناشكری  و  كفر  طوفان  بيانجامد؛ 

سايه گستر ميشود!
آی آدمهای به ظاهر مسلمان:كمی هم به درد دلهای 

ما گوش دهيد...

ملک زاده در نشست روسای دانشگاه های كيش و 
آسيای مركزی و خاور ميانه:

نظريه MFT نقش مهمی در توسعه 
صنعت مدرن گردشگری دارد

زاده  ملک  شريف  پروفسورمحمد  حضور  با 
،رييس منطقه IAUP منطقه آسيای مركزی و 
خاورميانه باحضور روسای دانشگاه های كيش و 
روسای دانشگاههای اسيای مركزی و خاورميانه 
ويدئو كنفرانسی با موضوع صنعت گردشگری در 

جزيره كيش برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبری مناطق آسيا پروفسور 
آسيای  منطقه  رييس  زاده  ملک  محمدشريف 
بنده   : گفت   IAUP خاورميانه  و  مركزی 
جهانی  )سازمان   GHTO رئيس  و  بنيانگذار 
 UNWTO گردشگری حالل( هستم و توسط
خالق  و  گردشگری  صنعت  در  مخترع  اولين 

نظريه MFT شناخته شده ام.
 نظريه جهانی MFT سبب ارتقا روح و روان 
گردشگران می شود و نقش مهمی در توسعه 

صنعت مدرن گردشگری دارد.
كامل  آمادگی  اعالم  با  زاده  ملک  پروفسور 
سازمان GHTO بر همكاری های همه جانبه 
گفت:  و  كرد  تاكيد  جهان  های  دانشگاه  با 
گردشگری  جهانی  )سازمان   GHTOسازمان
حالل( اين تنها سازمان تاييد اعتبار انحصاری 
در جهان است كه در سازمان جهانی مالكيت 
معنوی )WIPO( ثبت گرديده است و تمركز بر 
صدور گواهی كيفيت محصول و استاندارد سازی 
محصول برای 23 زير مجموعه مختلف خدمات 
اولين  برای  ما   ، اين  بر  گردشگری دارد. عالوه 
بار در جهان با همكاری UNWTO و دانشگاه 
محترم قفقاز ، MBA و PhD مهارت محور در 
زمينه مديريت و مديريت گردشگری در 23 زير 
مجموعه مختلف گردشگری حالل برنامه ريزی 

و برگزار كرده ايم.
وی افزود: ظرفيت حضور دفتر منطقه ای اتحاديه 
منطقه،  اين  در  جهان  دانشگاه های  روسای 
آموزش  بين المللی سازی  رونق  باعث  می تواند 

عالی در جزيره كيش شود.
قالب  در  كيش  جزيره  دانشگاه های  فعاليت 
واحدهای بين المللی تابع دانشگاه های مادر در 
كشور است و قابليت جذب دانشجوی خارجی 
دانشگاه های  ديگر  با  بين المللی  تعامالت  و 
جهان را دارند. تاكنون بيش از 200 دانشجوی 
خارجی در پرديس های بين المللی دانشگاه های 
كيش پذيرش شدند كه تعداد زيادی از آنان از 
دانشگاه های علوم پزشكی تهران و صنعتی شريف 

تحصيالت خود را با موفقيت به پايان رساندند.
IAUP؛  خاورميانه  و  مركزی  آسيای  رييس 
من و همكارانم با هم ، از ظرفيت كامل خود در 
منطقه برای ارتقا تحصيالت عالی، با ايجاد اتاق 
های گفتگوی آنالين برای تبادل نظر و برقراری 
و  دانشگاه های مشهور در منطقه  بين  ارتباط 
سراسر جهان استفاده خواهيم كرد و اميدوارم 
از طريق اين وبينارها بتوانيم بر وضعيت فعلی 
بيماری كرونا )covid-19( و بحرانهای مشابه 

دنيای مدرن در آينده غلبه كنيم.

  دلنـــوشـته

  خبــــر

مديركل محترم تامين اجتماعی استان قم
فرم شماره ۳ )ابالغ رای كميته بدوی استانی(

به پيوست تصوير فرم شماره يک مربوط به آقای سيدابوالفضل ميرشجاعی كه در جلسه مورخ 1399/08/0۶ كميته 
بدوی مشاغل سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 2)دو( شغل مطرح شده 2)دو( شغل مورد تأييد قرار گرفته 

است، جهت اقدامات بعدی به پيوست ارسال می گردد.
مشاغل تأييد شده )ب(: كارگر ساده، كارگر متفرقه )شركت ايران ترمه(

مصطفی كاويانی مدير كل- از طرف ترک زاده آرانی 
رونوشت:1. معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكی و مديريت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده 

3 آيين نامه.
2. شركت / كارگاه:  شركت ايران ترمه جهت اطالع و اقدام مقتضی.

3. آقای: سيدابوالفضل ميرشجاعی جهت اطالع
- اين رأی به استناد تبصره ۵ ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور ظرف 1۵ روز قابل تجديدنظرخواهی 
در كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور می باشد و در صورت عدم اعتراض هر يک از طرفين و قطعی و الزم 
االجراء شدن رأی مزبور به استناد تبصره 2 ماده 1۶ قانون تشكيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری ظرف 3 ماه 
از تاريخ ابالغ برای اشخاص داخل كشور و ظرف ۶ ماه از تاريخ ابالغ برای افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهی 

در ديوان عدالت اداری خواهد بود.
اقدام كننده: شفيعی

آگهی مفقودی
به اطالع عموم می رساند دفترچه قرارداد واگذاری 
حق انتفاع و بهره برداری زمين به شماره 40۷1۷-

419 مورخ 1393/10/30 واقع در شهرک صنعتی 
شكوهيه بنا به استشهاديه تنظيمی مورخ 99/08/21 
مفقود گرديده است. بنابراين دفترچه مذكور از درجه 
اعتبار ساقط بوده و هرگونه سوء استفاده از آن، قابل 
پيگرد قانونی خواهد بود. لذا بنابر مراتب فوق تنها 

دفترچه المثنی دارای اعتبار می باشد.

بيان  زاده  اكبر  آقای  هيوا ناظری - يک كارشناس سياسی، 
كرد: رهبر معظم انقالب)مد ظله العالی(، بيانيه گام دوم را در 
اينكه جمهوری  به  اعتقاد  با  و  غلط دشمنان  تصورات  مقابل 
اسالمی ايران گام اول را به درستی برداشته است، صادر كرد 
و خود سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی را سه برنامه اصلی 
نظام عنوان كرده و مشاهده برخی بی عدالتی ها در كشور را 
مسئولين  از  برخی  خودسازی  در  اساسی  خال  وجود  نشانگر 

جامعه دانستند.
كارشناس سياسی با تاكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت بسيج 
در حوزه های علميه تصريح كرد: برای رسيدن به اهداف انقالب 
و تحقق تمدن  اسالمی، بايد از طالب بسيجی پر شور و با بصيرت 

استفاده بيشتری كرد.
وی گفت: با داشتن هشت ميليون بسيجی پای كار كه هر كدام 
ظرفيت بااليی برای رسيدن به اهداف نظام هستند، می توانيم 

بسياری از مشكالت جامعه را برطرف كنيم.
اكبرزاده فضای مجازی را از جمله بسترهای موثر در راه رسيدن 
افزود:  و  دانست  اسالمی  تمدن   تشكيل  و  انقالب  اهداف  به 
احسن  نحو  به  مجازی  فضای  از  نتوانسته ايم  هنوز  متاسفانه 
استفاده كنيم؛ بنابرين بايد ضمن تشويق طالب به حضور موثر 
در اين فضا، زمينه مهارت افزايی آنها را در اين خصوص فراهم 

كنيم.
دبير شورای عالی انقالب فرهنگی گفت:  معموالً تمدن  شناسان 
برای تبيين برآيند يک تمدن خاص به بررسی آن از يک سده 
نوين  تمدن  تبيين  در  آنكه  مي پردازند حال  پيش  به  گذشته 
اسالمی ما از تمدنی سخن به ميان می آوريم كه قرار است 

به وقوع بپيوندد.
دكتر سيدرضا عاملی با بيان اينكه انديشه تمدنی متعلق به حال 
و آينده است كه برآيند آن ساخت تمدن مطلوب است و اشاره 
به بيانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان معمار 
تمدن نوين اسالمی گفت: ايشان در نگاه به تمدن؛ راهبرد آينده 
گرايانه ای دارند و در بيانيه گام دوم انقالب اسالمی از چالش ها 
صحبتی نمی كنند بلكه در نگاه به آينده با ارائه ۷ راهبرد كالن 

اثباتی و مثبت نگاهی ظرفيتی را مورد تأكيد قرار می دهند.
بيانيه گام دوم انقالب اسالمی بيانيه ای با نگاه مثبت و به دنبال 

ظرفيت هاست
وی افزود: بيانيه گام دوم انقالب اسالمی، در نگاه به گذشته 
اساساً نداشته ها و تلخی  های گذشته را ذكر نمی كند و در نگاه 

به امروز هم به دنبال نگاه ظرفيتی و مثبت است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه  تهران گفت: در ديدگاه جديد 
آينده  پژوهی اساساً به دنبال ترسيم آينده مطلوب می روند و 

توجه چندانی به وضعيت موجود ندارند.
بيانيه گام دوم مسير رسيدن به تمدن نوين اسالمی را 

نشان می دهد
وی ادامه داد: بيانيه گام دوم انقالب اسالمی نيز مبتنی بر همين 
نگاه به آينده مطلوب ارائه شده است كه اگر تصوير روشن ذهنی 
از آن ترسيم شود، می تواند مسير رسيدن به آن تمدن نوين 
 Back( اسالمی را نشان دهد كه از اين روش با عنوان روش

Casting( يا رويكرد پسانگر نام می برند.
تمدن نوين اسالمی دوران حکومت حضرت مهدی)عج( 

است
دبير شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: تعبيری كه مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در تمدن نوين اسالمی به كار می  برند در 

واقع همان ترسيم دوران حكومت حضرت مهدی )عج( است.
وی افزود: با هدف گيری اينچنينی، ايران اسالمی امروز بايستی 
جايگاه خودش را پيدا كند كه چگونه می خواهد پلكان خود را 

برای رسيدن به آن هدف طی كند.
دكتر عاملی با تبيين مفهوم تمدنی اسالمی مبتنی بر كليدواژه 
»الاله اال اهلل« تصريح كرد: تمدن اسالمی يعنی نفی سلطه خود 
و ديگری از جهان و جايگزينی عطر عبوديت »اهلل« در جامعه كه 

بروز و ظهور گسترده ای در تمامی عرصه های اجتماعی دارد.
بود كه  نوين اسالمی منتخب مردم خواهد  افزود: تمدن  وی 
عرصه فضای مجازی به عنوان عرصه انفجار انتخاب ها چنين 

فضايی را برای آن فراهم كرده است.
تمدن نوين اسالمی يک امر انتخاب شده است

نوين  تمدن  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  ارتباطات  گروه  استاد 
اسالمی از اين منظر يک تمدن تحميلی نيست بلكه يک امر 

انتخاب شده است.
وی تصريح كرد: حس تمدنی محصول پذيرش ذهنی است كه 

اساساً در فكر جامعه نفوذ می كند.

دبير شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: تمدن برآيند امر 
عينی و ذهنی است كه ابتدا با ايجاد تعلق در ذهن افراد جامعه، 
نوستالوژی  های تمدنی را با حسرت های فردی شكل می دهد و 

سپس نيازهای شكل يافته را عينيت می بخشد.
اقليم  با  متناسب  و هويت بخش  فاخر  تمدن، مفهومی 

فرهنگی مدنی است
وی ادامه داد: تمدن، مفهومی فاخر و هويت بخش است كه 
متناسب با اقليم فرهنگی مدنی آن ظهور و بروز كرده به نوعی 
منعكس كننده بودن و نبودن  های تاريخی و ارزش  های فاخر 

گذشته و حال و آينده يک جامعه است.
فضای مجازی از ظرفيت های تمدن ساز برخوردار است

های  از ظرفيت  مجازی  فضای  كرد:  عاملی خاطرنشان  دكتر 
تمدن  ساز برخوردار است چرا كه دارای قابليت فراگير استقرار 

عدالت در سطوح الگوريتمی متفاوت است.
وی افزود: الگوريتم؛ سيستمی است كه در آن اختالل نيز فهم 
شده است و با فهم اختالل الگوريتم نوشته شده و كامل می 

شود.
دبير شورای عالی انقالب فرهنگی تصريح كرد: اساساً اينترنت 
ادامه ذهن است و توسعه يافته همان ماهيت های فرامكانی و 
فرازمانی آن است كه توانسته است امر خيالی )سورئال( را تبديل 

به عينيت )رئال( كند.
مجازی  سيستمی  نظام  در  وقتی  را  عدالت  داد:  ادامه  وی 
اينچنينی بگذاريد تبديل به امر صد درصدی می شود كه ديگر 
تابع روابط انسانی و نفس آدمی يا اختالالت بوروكراتيک نمی 

شود.
دولت الکترونيک توزيع منابع عمومی را بدون اختالل 

برای عموم تعريف می كند
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: دولت الكترونيک بر 
مبنای الگوريتم  هايی كه تعريف می كند، توزيع منابع عمومی 
كشور را بدون اختالل برای گروه های اجتماعی مختلف تعريف 

می كند.
وی افزود: از بين بردن فاصله مركز و پيرامون، ظهور سطوح 
جديد و خالقانه از انسان در قالب هوش مصنوعی، كم كردن 
فاصله قوانين و مقررات با اجرا، تقويت ارتباطات و شبكه  سازی، 
تبديل سرمايه فردی به سرمايه اجتماعی و... از ويژگی  های به 

وجود آمده توسط الگوريتم  ها و حافظه مجازی است.
)ره(  خمينی  امام  گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبير 
خودش مظهر تمدن و از جنس شخصيت تمدنی است كه می 

تواند سرمنشأ تشكيل و بروز يک تمدن باشد.
وی افزود: در قرن بيستم تعداد كشتگان جنگ حدود 18 برابر 
اين تعداد در قرن هجدهم بوده است كه نشان دهنده دوری از 
تمدنی شدن و در واقع حركت به سمت ابزارمندی برای كشتن 

بيشتر انسان هاست.

دكتر عاملی گفت: هوش مصنوعی هوشی است كه در تالش 
مفهوم  بر  تمركز  با  و  كند  نزديک  انسان  به  را  است خودش 
Extended Reality يا همان واقعيت گسترده درصدد است 
تمامی خصيصه  های طبيعی را با طبيعی بودنش انعكاس دهد 
چنانكه همه توانمندی  های آدمی از قببيل احساس و المسه و 

بويايی و ... را دارا باشد.
در تمدن نيز از مفهوم امنيت و احساس تمدنی سخن به 

ميان مي آيد
وی ادامه داد: تمدن برآيندی متمايل بر تقويت حس تمدنی 
است، يعنی همان صحبتی كه در اقتصاد با مفهوم فقر و احساس 
فقر و يا در امنيت از مفهوم امنيت و احساس امنيت می شود، 
در تمدن نيز از مفهوم امنيت و احساس تمدنی سخن به ميان 

می آيد.
افزود: در محيط تمدنی  ارتباطات دانشگاه تهران  استاد گروه 
تضادها می تواند تبديل به توافق شود و امر تمدنی امری برای 
پيوند زدن است تا سطح ارتباطات سازش گرايانه را افزايش دهد.

كه  اينست  بر  رويكرد  مجازی،  فضای  نگاه  در  داد:  ادامه  وی 
مخاطره  و  محيطی  زيست  تخريب  از  خالی  زندگی  ظرفيت 
انگيز حكومتی شكل پيدا كند و به لحاظ حكمرانی سلطه وجود 

نداشته باشد.
دكتر عاملی گفت: فضای مجازی تأمين كننده فضای حكمرانی 
پيشرفته هوشمند عدالت بنيان برای جامعه است اما متأسفانه 
عده ای در استفاده از فضای مجازی خود را صرفاً متصل به 
فاضالب فضای مجازی كرده  اند و از پويايی ها و مزايای آن بهره 

نمی برند.
فضای مجازی ظرفيتی برای استقرار دولت اسالمی است

دبير شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به بيانات مقام معظم 
رهبری در تبيين ۵ دوره تمدنی شامل دوره انقالب اسالمی، 
جامعه  دوره  اسالمی،  دولت  دوره  فعلی،  اسالمی  نظام  دوره 
اسالمی و دوره تمدن نوين اسالمی خاطر نشان كرد: فضای 

مجازی ظرفيتی برای استقرار دولت اسالمی است.
وی افزود: فضای مجازی با ايجاد نظام  های تأمين كننده حقوق 
فردی و اجتماعی شهروندان می تواند نيازهای دولت اسالمی 

كارآمد را برطرف كند.
دكتر عاملی ادامه داد: نظام پاسخگويی هوشمند، تأمين بهره 
 وری متمايل به بی  نهايت و تحقق دولت بدون فساد با دسترسی 
آزاد به اطالعات تأمين كننده امنيت و اعتماد اجتماعی از ويژگی  
تواند  از فضای مجازی می  استفاده درست  با  هايی است كه 
حاصل شود و به عنوان ظرفيتی برای استقرار دولت اسالمی 
محسوب شود كه عدالت نظام مند، رفع تبعيض و كاهش فاصله 

مركز و پيرامون را به وجود می آورد.
خصيصه ها  به  ادامه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبير 
و  اسالمی  جامعه  استقرار  برای  مجازی  فضای  قابليت های  و 

همچنين خصيصه های جهانی فضای مجازی برای دست يافتن 
به تمدن نوين اسالمی اشاره كرد و گفت: دوره استقرار تمدن 
نوين اسالمی دوره رها شدن از دولت های جغرافيا مبنا هستيم 

و به دوره استقرار حكمرانی جهانی نزديک می شوی.
ايشان در پايان با نگاه به چالش های فضای مجازی گفت:  البته 
بحث تنهايی ناشی از كم شدن ارتباطات طبيعی از چالش  هايی 
است كه فضای مجازی با آن مواجه است و در اين زمينه بايستی 
دقت داشت كه كدام مورد را می توانيم مجازی كنيم چنانكه ما 

نبايد حج و مسجد و زيارت را مجازی كنيم.
وی افزود: قدرت تمدنی منشأ استقرار جامعه اسالمی است و 
البته در كسب قدرت نبايستی از الگوهای غربی تقليد كنيم 
بلكه بايستی با جستجوی الگوهای متعالی به ترسيم تمدن نوين 

اسالمی بپردازيم كه مرحله احياء قدرت تمدنی اسالمی است.
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين، فضای مجازی را 

بزرگترين فرصت برای جهان اسالم در تمدن سازی دانست.
سردار سرتيپ پاسدار محمد حسين سپهر افزود: كاال و خدمات 
بسيج بايد پيشران توليدات دانشی روز به خصوص در فضای 

مجازی باشد.
زندگی  و سبک  ها  ارزش  هنجارها،  ترويج  داشت:  اظهار  وی 
اسالمی برای تحقق تمدن نوين اسالمی با فضای مجازی ميسر 

است.
نيازمند  به شدت  اعتقادی  و  دينی  ارزشی  وی گفت: جريان 
محتواست كه با خالء بزرگی در اين زمينه روبرو بوده و همچنين 
در نظام های امنيتی، حقوقی، قضايی و انتظامی در زمينه فضای 

مجازی به شدت فقير هستيم.
سردار سپهر افزود: بايد تهديد محوری در فضای مجازی را به 
فرصت محوری تبديل كنيم. در اين فضا محيط بزرگی برای 
تبيين گفتمان امام و رهبری، انقالب و سبک زندگی اسالمی و 

گفتمان مقاومت و ايستادگی وجود دارد.
وی همچنين اظهار داشت: رفتار هوشمندانه رهبر معظم انقالب 
در برخورد با نخست وزير ژاپن كه فرستاده كفر، نفاق و استكبار 

بود و عمليات روانی كه ايجاد شد يک باخت برای آمريكا بود.
وی گفت: آمريكا می خواست با تهديد و عمليات روانی اهداف 
خود را به پيش ببرد اما با درايت رهبر معظم انقالب شكست 

خورد.
سردار سپهر افزود: در جهان امروز ناو و سالح جنگی رمز پيروزی 
نيست بلكه هر كس اراده خود را بر ديگری تحميل كند پيروز 
با  و  اسير  را  انگليسی  اراده كرد سربازان  اسالمی  ايران  است. 
همين اراده پهپاد آمريكا را ساقط و مقر تروريست ها در آن 

سوی مرزها را منهدم كرد.
وی اظهار داشت: سربازان انگليسی و آمريكايی را بارها دستگير 
كرده ايم اما فقط يكی دو مرتبه فيلم آنها را پخش كرده ايم. بقيه 
فيلم ها هم موجود است هر وقت نياز بود وضعيت كماندوهای 

آنها را نشان خواهيم داد.
وی با اشاره به انتظارات مورد نظر از فعاالن فضای مجازی گفت: 
در اين فضا نياز به نقشه راه داريم تا تصوير مطلوب فضای مجازی 

و تراز تمدن اسالمی را توليد كند.
نفع  به  را  ای  رسانه  سواد  بايد  همچنين  افزود:  سپهر  سردار 
اينترنتی بومی و  مديريت هوشمندانه به كار گيريم و فضای 

جذاب برای كاربران ايجاد كنيم.
وی اظهار داشت: آمريكا می داند قدرت مقابله نظامی با ما را 
ندارد. امروز بايد تالش كنيم روحيه مقاومت و ايستادگی در برابر 
دشمن را در مردم و مسئوالن تقويت كنيم و باور و رفتار مردم 

را تقويت و اصالح نمائيم.
وی گفت: ما تكليف داريم در ايستادگی و مقاومت مردم نسخه 
های اميدوارانه داشته باشيم. همچنين به بصيرت افزايی و تبيين 
دقيق شرايط برای مردم بپردازيم و جريان نهضت خدمت رسانی 

به مردم ايجاد كنيم كه نقش مهمی در افزايش اقتدار دارد.
سردار سپهر با بيان اينكه همه 1۵2 هزار پايگاه و واحد بسيج 
در كشور بايد قرارگاه استانی مردم باشند افزود: كمک بی منت 
به دستگاه های اجرايی را جزو وظايف خود می دانيم و در اين 
راه خسته نمی شويم. فضای مجازی هم بايد به كمک ما بيايد 

و مطالبه گری كند.
وی با بيان اينكه در جبهه انقالب بايد جان و مال و آبروی خود 
را برای دفاع از آن بدهيم اظهار داشت: بزرگترين سرمايه ما رهبر 
معظم انقالب، شريعت، دين و انقالب است و مردم هم سرمايه 

پايان ناپذير انقالب هستند.
يک عضو قرارگاه ملی گفت: توجه ويژه مقام معظم رهبری و 
انقالب  اهميت  با  برابر  را  اهميت فضای مجازی  ايشان  اينكه 

اقبال  نظر خاص مسووالن،  و  كردند، حمايت  عنوان  اسالمی 
عمومی و گرايش جامعه به سمت اين حوزه ها، غنای فراوان 
اسالم و تمدن اسالمی و حاكميت ارزش های اسالمی در جامعه، 

نقاط قوتی است كه جامعه ما از آن برخوردار است.
حميد حكيم فضای مجازی را همچون شمشير دولبه می داند 
و معتقد است كه چنانچه به خوبی از اين فضا استفاده نشود، 

تهديد جدی برای آن خواهد بود. 
عضو قرارگاه ملی سايبری با بيان اينكه ديگر تمدن ها به ويژه 
غرب بسيار وام دار تمدن اسالمی هستند، اظهار داشت: برای 
ابتدا  بايد  بررسی اين فضا و تاثير آن بر تمدن نوين اسالمی 
ويژگی های اين فضا را شناخت تا به ابعاد آن دست پيداكرد و 

بتوان تاثيرات آن را مورد بررسی قرار داد. 
وی بی مكانی، بی زمانی، جذابيت، كاربرپسند بودن، مطلوبيت، 
سرعت باال و غيره را از ويژگی های فضای مجازی برشمرد و 
افزود: هر كدام از اين ويژگی ها می توانند هم تهديدی باشند 
برای تمدن اسالمی و هم فرصت برای آنكه به نحوه استفاده از 

اين فضا بستگی دارد.
عضو قرارگاه ملی سايبری با تشبيه فضای مجازی به شمشير 
دولبه بيان كرد: اگر از اين ويژگی ها در راستای ترويج ارزش ها و 
معارف اسالمی_ ايرانی استفاده شود فرصتی برای تمدن اسالمی 
ايجاد خواهد شد و چنانچه به خوبی از آن استفاده نشود، تهديد 

جدی بـــرای آن خـــواهد بود.
حكيم با بيـــان اينكه بايد تالش كنــــيم تا فــضای مجازی 
داشــت:  اظهار  باشد  ساز  فرصت  اسالمی  تمدن  آينده  برای 
چنانچه غفلــــت كنيــــم و از ايـــن فرصت به نحو احسن 
استفاده نشود، در آينده تمدن سازی اسالمی با مشكالت جدی 

روبرو خواهيم بود.
وی با بيان اينكه هر تمدنی دارای عوامل گسترش و پيشرفت و 
همچنين عوامل بازدارنده است، افزود: الزم است اين عوامل را 
در تمدن نوين اسالمی شناسايی كرده و از بستر فضای مجازی 
برای تقويت عوامل گسترش و پيشرفت و برطرف كردن عوامل 

بازدارنده و نقاط ضعف به خوبی استفاده كنيم.
حكيم فضای مجازی را به 4 بخش كاربر، محتوا، زيرساخت 
و خدمات تقسيم كرد و افزود: جامعه ما در هر يک از اين 4 
بخش دارای نقاط ضعف و قوتی است كه هر يک نيازمند توجه 

ويژه ای هستند.
وی در ارتباط با نقاط ضعف مربوط به بخش محتوای فضای 
قبيل  از  مشكالتی  با  بخش  اين  در  ما  كرد:  تصريح  مجازی 
بی برنامگی و نداشتن نقشه راه مناسب، عدم هماهنگی و پراكنده 
عمل كردن نهادها و افراد، غلبه رويكرد مصرف مطالب بر توليد 
ذائقه  شناخت  و  سنجی  مخاطب  ضعف  ارزشی،  محتوا های 

مخاطب، ضعف در ذائقه سازی و غيره روبرو هستيم.
با   كاربر  بخش  در  داد:  ادامه  ملی  دفاع  دانشگاه  استاد  اين 
مشكالتی از جمله ضعف در آموزش های الزم و سواد رسانه ای، 
بی توجهی به ذائقه مخاطب، عدم وجود سرعت عمل كافی در 
پاسخ به شبهات كاربران و  گرايش به هنجار های غربی مواجه 

هستيم.
عضو قرارگاه ملی سايبری پيرامون مشكالت زيرساختی فضای 
مجازی بيان كرد: نداشتن شبكه ملی اطالعات، نياز به توجه 
بخش  ناكافی  مشاركت  نظارت،  و  كنترل  حوزه  در  بيشتر 
خصوصی، تمركز بر بحث دولت الكترونيــــک و عدم توجــــه 
به ابعاد ديگر از مشكالتی اســـت كه در اين زمينه با آن مواجه 

هستيم.
وی درباره نقاط قوت فضای مجازی در جامعه افزود: توجه ويژه 
مقام معظم رهبری و اينكه ايشان اهميت فضای مجازی را برابر 
با اهميت انقالب اسالمی عنوان كردند، حمايت و نظر خاص 
مسووالن، اقبال عمومی و گرايش جامعه به سمت اين حوزه ها، 
ارزش های  حاكميت  و  اسالمی  تمدن  و  اسالم  فراوان  غنای 
اسالمی در جامعه نقاط قوتی است كه جامعه ما از آن برخوردار 

است.
حكيم با تشبيه فضای مجازی به جاده ای يک طرفه، لزوم حركت 
فعاالنه در اين حوزه را مهم ترين اقدام الزم عنوان كرد و گفت: 
پس از بررسی ويژگی های فضای مجازی اقداماتی را الزم است 
انجام دهيم تا بتوان تهديد های فضای مجازی را به فرصت هايی 

برای تمدن نوين اسالمی تبديل كرد. 
حركت  جای  به  حوزه  اين  در  فعاالنه  حركت  وی  گفته  به 
در  تمركز  مناسب،  برنامه  داشتن  زمان،  مديريت  منفعالنه، 
تصميم گيری و هماهنگی در اجرا و شناخت دشمن از مهم ترين 

اين اقدامات است.

شاخه سبز بررسی كرد:

توسعه فضای مجازی، بستر تمدن سازی اسالمی

دكتر سيدرضا عاملی با بيان اينکه انديشه تمدنی متعلق به حال و آينده است 
كه برآيند آن ساخت تمدن مطلوب است و اشاره به بيانات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به عنوان معمار تمدن نوين اسالمی گفت: ايشان در نگاه به تمدن؛ 
راهبرد آينده گرايانه ای دارند و در بيانيه گام دوم انقالب اسالمی از چالش ها 
صحبتی نمی كنند بلکه در نگاه به آينده با ارائه ۷ راهبرد كالن اثباتی و مثبت 

نگاهی ظرفيتی را مورد تأكيد قرار می دهند.

و  اسناد  اداره ثبت  هيأت حل اختالف مستقر در 
مفروزي  مالكانه  تصرفات  قم  يک  منطقه  امالک 
متقاضيان پروندههاي تشكيلي طبق قانون مذكور 
را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نمودهاند.
1. رای شماره: 1399۶033000100۵1۵3  مربوط 
 13991144300010000۶۷ كالسه   پرونده  به 
فرزند   رضويان  منصوره  خانم  تقاضای  به  مربوط 
محمدرضا   در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت ششدانگ 392  مترمربع 
پالک شماره  1123۷/1 اصلی واقع در قم بخش 
به  اسناد قطعی  اداره يک قم  1 حوزه ثبت ملک 
شماره های 18882۷ مورخ 9۷/0۵/10 دفترخانه 3 
قم و 188828 مورخ 9۷/0۵/10 دفترخانه 3 قم.  

)م.الف: ۷900(
2. رای شماره: 1399۶033000100۵1۵4  مربوط 
  13991144300010000۶8 كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای خانم زهرا محمدی فرزند  حبيب 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان 
به مساحت ششدانگ 392  مترمربع پالک شماره 
1123۷/1   اصلی واقع در قم بخش 1 حوزه ثبت 
شماره های  به  قطعی  اسناد  قم.  يک  اداره  ملک 
و  قم   3 دفترخانه   9۷/0۵/10 مورخ   18882۷
188828 مورخ 9۷/0۵/10 دفترخانه 3 قم. ) م.الف: 

)۷901
  1399۶033000100۶۵2۷ شماره:  رای   .3
مــــربــــوط بــــه پـــــرونـــــده كــالســه 
13991144300010001۶8مــربــوط به تقاضای 
خانم خديجه سادات موسوی فرزند سيدجالل در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  ۵۵/23  
مترمربع پالک شماره 1123۷/1  اصلی واقع در قم 
بخش 1 حوزه ثبت ملک اداره يک قم. سند قطعی 
دفترخانه  مورخ 139۷/10/30  به شماره 1۵483 

8۶ قم. )م.الف: ۷902(
4. رای شماره: 1399۶033000100۵۶21  مربوط 
  139911443000100031۶ كالسه  پرونده  به 
علی  فرزند  كلهر  اعظم  خانم  تقاضای  به  مربوط 
مراد  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
اصلی    ۶1۷۶ شماره  پالک  مترمربع    104/12
واقع در قم بخش 1 حوزه ثبت ملک اداره يک قم 
مبايعه نامه عادی خريداری از اصغر غفاری از سند 
قطعی 3۵۶43 مورخ ۶۶/0۵/30 دفترخانه ۷ قم و 
سند قطعی 339۶۶ مورخ ۶0/11/2۷ دفترخانه ۷ 

قم.  ) م.الف: ۷903(
۵. رای شماره: 1399۶033000100۶20۷  مربوط 
  139811443000100191۶ كالسه  پرونده  به 
فرزند  موسوی زاده  زهرا  خانم  تقاضای  به  مربوط 
به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  سيدكاظم  
شماره 3402   پالک  مترمربع  مساحت 119/8۵  
ملک  ثبت  حوزه  يک  بخش  قم  در  واقع  اصلی 
اداره يک قم. سند قطعی به شماره ۷۷3۵۶ مورخ 

90/09/2۶ دفترخانه 14 قم. )م.الف: ۷904(
۶. رای شماره: 1399۶033000100۶۵13  مربوط 
  13981144300010012۵۶ كالسه   پرونده  به 
مربوط به تقاضای خانم خديجه سادات پورميررضای 
فرزند سيدكاظم در ششدانگ يک باب ساختمان 
به مساحت 140/۵ مترمربع پالک شماره 10۵8۶  
اصلی واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره 
شماره  به  غيرمنقول  اموال  صلح  سند  قم.  يک 
قم.  دفترخانه 10۷  مورخ 1398/0۵/23   12۵32

) م.الف: ۷90۵(
۷. رای شماره: 1399۶0330001003۷۶4  مربوط 
  139۷114430001002290 كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای آقای ناصر شيخ حسن   فرزند  
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 28۷/23  مترمربع 

قم بخش  واقع در  اصلی  پالک شماره  1028۷  
يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم. سند قطعی به 
شماره 4۷۵3 مورخ 139۷/03/13 دفترخانه ۷۶ قم 
سند قطعی به شماره ۷891 مورخ 1399/0۷/01 

دفترخانه ۷۶ قم. )م.الف: ۷90۶(
8. رای شماره: 1399۶0330001003۷۶۵  مربوط 
  139۷114430001002291 كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای خانم پروين زينلی فرزند عباسعلی  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان 
پالک  مترمربع  مساحت  ششدانگ 28۷/23   به 
شماره  1028۷ اصلی واقع در قم بخش يک حوزه 
ثبت ملک اداره يک قم. سند قطعی به شماره 4۷۵3 
مورخ 139۷/03/13 دفترخانه ۷۶ قم سند قطعی به 
شماره ۷891 مورخ 1399/0۷/01 دفترخانه ۷۶ قم. 

) م.الف: ۷90۷( 
9. رای شماره: 1399۶033000100۶20۶  مربوط 
  13991144300010001۵4 كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای خانم فاطمه فتحی زاده فرزند رضا 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ۶۷/۶2  
مترمربع پالک شماره 104۷3  اصلی واقع در قم 
بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه 
زين العابدين  وراث  از  مع الواسطه  خريداری 

ذوالمجدين. )م.الف: ۷908(
10. رای شماره: 1399۶033000100۶98۷  مربوط 
  1398114430001001۵03 كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای آقای نعمت اله عواطف رستمی  
فرزند نصرت اله  در ششدانگ يک باب ساختمان 
شماره  پالک  مترمربع   1۵۷/9۵ مساحت   به 
102۵0/18/2838  اصلی واقع در قم بخش يک 
حوزه ثبت ملک اداره يک قم. سند مالكيت مشاعی 
صادره در دفتر ۵2۵ صفحه 318 به موجب سند 
 1398/03/28 مورخ   12۷۵۷4 شماره  به  قطعی 

دفترخانه ۵ قم. )م.الف: ۷909(

11. رای شماره: 1399۶033000100۶۶13  مربوط 
  139911443000100032۶ كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای آقای زيداله نظری  فرزند يعقوب 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  ۵4/۵۷  
مترمربع پالک شماره 11242  اصلی واقع در قم 
بخش 1 حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه 
عادی خريداری مع الواسطه از  حيدر اصفهانی نژاد 

صادره در دفتر 31 صفحه 2۵0. )م.الف: ۷911(
12. رای شماره: 1399۶0330001001948  مربوط 
  13981144300010013۷8 كالسه  پرونده  به 
مربوط به تقاضای آقای    حسين جهانگير اصفهانی 
فرزند غالمحسين  در ششدانگ يک باب ساختمان 
به مساحت ۷3  مترمربع پالک شماره 4  فرعی از 
11239 اصلی واقع در قم بخش يک مبايعه نامه 
عادی خريداری مع الواسطه از زهرا محمدی صرمی 

صادره در دفتر 848 صفحه 492 )م.الف: ۷912(
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجايي كه مقرر گرديده 
است پس از نشر آگهي و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمي صادر گردد با توجه به عدم دسترسي 
به مالكين مشاعي مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضي داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه 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 يكماه 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 
كه صدور سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. )شاخه سبز و گويه(
تاريخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲4

محمدرضا اديبانـ  رئيس ثبت اسناد و امالک 
منطقه يک قم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين و تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی


