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اخبار

بازتاب تورق کتاب «آتش و خشم» توسط رهبر انقالب در سايت «ياهو»

ياه��و با انتشار عکسي از حض��رت آيتا...
خامنهاي در ح��ال ورق زدن ترجمه کتاب
«آتش و خش��م؛ درون کاخ سفيد ترامپ»
اثر «مايک��ل وول��ف» در نمايشگاه کتاب
ته��ران ،اي��ن اتفاق را در مي��ان مهمترين
خبرهاي خود بازتاب داد .به گزارش فارس،
متعاقب ديدار رهبر معظم انقالب از سي و
يکمين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران،

سايت ياهو با اشاره به عکس ايشان که در
تورق کت��اب «آتش و خشم» مايکل
حال ّ
وولف است به اين مساله پرداخته است که
در ادامه ميخوانيد« :عکسي از رهبر معظم
ايران آيتا ...خامنهاي با کتاب ترجمه شده
«خشم و آت��ش :درون کاخ سفيد ترامپ»
مايکل وولف ب��ه زبان فارسي منتشر شده
است .اين در حالي است که چند روز پيش

افزايش  ۱۰درصدي
در فروش نمايشگاه کتاب

رييس کميته تخلف��ات نمايشگاه کتاب
تهران گفت :تا روز نهم نمايشگاه کتاب
 ٣٧١گ��زارش تخلف ب��ه دست ما رسيد
ک��ه  ٢٤١راي ب��ر مبن��اي آن صادر شد
و در نهاي��ت  ٩٥ناش��ر متخلف از حضور
در نمايشگاه س��ال بعد محروم شدند .به
گزارش فارس ،همايون اميرزاده ،رييس
کميت��ه تخلفات سي و يکمين نمايشگاه
کتاب تهران افزود :آمار فروش نمايشگاه
ت��ا ظهر ام��روز (شنب��ه  22ارديبهشت)
نشان ميده��د  ٨٩ميليارد تومان فروش
درونشبک��ه بانک شهر صورت گرفته و
اگ��ر فروش خارج شبکه نيز را نيز به اين
رقم بيفزاييم ،اين نمايشگاه ،حدود ١٣٠
ميليارد تومان فروش داشته است .به گفته
وي ،در نمايشگ��اه سي و يکم نسبت به
دوره گذشته ،رشد  10درصدي را نسبت
ب��ه سال گذشته شاهديم؛ اين آمار نشان
ميدهد تراکنشها هم  ١٦درصد بيشتر
شده است .اميرزاده اضافه کرد :بازديد اما
در اي��ن دوره  ٢٠درصد رشد داشته و در
برخي روزه��ا و ساعتها تعداد مراجعات
رکورد تمام دورهها را شکسته است.
ضرورت جريانشناسي فرهنگي
جبهه معارض انقالب اسالمي

حميدرضا مقدم فر با تاکيد بر اين که نبايد
از شناساي��ي و جريانشناس��ي فرهنگي
جبه��ه مع��ارض غفلت ک��رد مهمترين
رسال��ت مدارس مع��ارف اسالميرا زنده
نگه داشت��ن انديشه ناب اسالميو ايجاد
زمينهاي براي پ��رورش نيروهاي معتقد
و متعه��د انقالب��ي دانست .ب��ه گزارش
باشگاه خبرنگ��اران پويا ،حميدرضا مقدم
فر مشاور فرهنگي رئي��س هيئت امنا و
موسس دانشگ��اه آزاد اسالميدر مراسم
گراميداشت مقام معلم و تقدير از معلمان
معارف اسالميدر مدارس علوم و معارف
اسالميثامناالئمه طي سخناني از شهيد
مطهري به عنوان يکي از ايدئولوژيکهاي
گفتمان انقالب اسالميياد کرد و افزود:
شخصيت ممتاز شهيد مطهري مصداق
انقالبيگري در عرصه انديشه و تفکرات
اسالمياس��ت .وي را ميت��وان جهادگر
عرص��ه «جهاد کبير» قلم��داد کرد .اين
است��اد دانشگ��اه ب��ا اشاره ب��ه گسترش
امواج تهاجم فرهنگ��ي در حوزه انديشه
و مباني انقالب در سالهاي اخير گفت:
هجمه سهمگيني از س��وي دشمنان به
سمت و سوي بع��د «نر م افزاري انقالب
اسالم��ي» که همانا فقه جعفري ،اجتهاد
پوياو اسالم ناب محمدي(ص) با قرائت
ام��ام خميني(ره) و مق��ام معظم رهبري
است ،صورت ميگيرد .وي افزود :امروز
دشمنان به دنبال القاي ناکارآمدي «فقه»
در اداره جامعه هستند و براي تبديل اين
نگ��اه مذموم خود به يک گفتمان تالش
ميکنند.

دونالد ترامپ رييسجمهور آمريکا ،کشورش
را از برجام و توافق هستهاي با ايران بيرون
کشي��د .کتاب مايکل وولف ک��ه ترامپ و
تمام عوامل کاخ سفيد را بمباران کرده بود،
توانسترکوردپرفروشترينکتابماهژانويه
را براي سايت «آمازون» و «بارنز اند نوبل»
به ارمغان آورد .حرف اصلي اين کتاب با ذکر
تمام جزييات حاکي از بيکفايتي درون کاخ

سفيد است؛ ليکن شديدا توسط آقاي ترامپ
و کارکنانش در کاخ سفيد رد ميشود .اين
عکس در تاريخ يازدهم ماه مي 2018توسط
ساي��ت «خامنهاي دات آيآر» در ساعت 7
و  15دقيقه منتشر شد .بنابر گزارشهادي
نيلي از بيبيسي ،اين عکس توسط آقاي
رئوف محسن��ي در نمايشگاه کتاب امسال
ته��ران از رهبر ايران گرفته شده است.اول

همين هفته آيتا ...خامنهاي به اعالم خروج
ترام��پ از برجام چنين پاس��خ داد :بيش از
 10دروغ در حرفه��اي ترامپ وجود دارد.
اع�لام خروج از برجام تهديدي براي مردم
ايران و حکومت ديني آن است .جسد اين
مرد ،ترامپ ،به خاکستر تبديل خواهد شد
و خوراک ک��رم و مور خواهد شد ماداميکه
جمهوري اسالميايران پابرجا خواهد بود».

يادي از راوي « وقتي مهتاب گم شد» به بهانه افزايش مجدد آمار فروش اين کتاب

گ�روه فرهنگي:پن��ج ماهي ميشود ک��ه ديگر علي
خ��وش لفظ قهرمان سالهاي دف��اع مقدس و راوي
يکي از کتابهاي فاخ��ر کشور به نام «وقتي مهتاب
گ��م شد» ديگر در ميان ما زمينيان نيست .بااينوجود
کتاب��ي که خوش لفظ راوي آن بود و حميد حسام آنرا
ب��ه رشته تحرير درآورده است همچنان در صدر توجه
عالقهمندان به کتابهاي فاخر و ارزشمند قرار دارد.
اعتراف ميکنم که پيشازاين خوش لفظ را آنچنانکه
بايدوشايد نميشناختم؛ اما کتاب حميد حسام به ياريام
شتافت تا بهتر بتوانم اين شير مرد روزهاي دفاع و حماسه
را درک کنم .از روزي که حميد حسام بهعنوان چهره
هنر انقالب اسالميدر سال  97انتخاب شد تا امروز تنها
چند هفته ميگذرد و از برگزاري نمايشگاه کتاب تهران
تنها چند روز.اما چه آن زمان و چه اکنون که نمايشگاه
کت��اب بحث داغ رسانههاست ،کتاب خواندني «وقتي
مهتاب گم شد» ميتواند براي همه آنهايي که دوست
دارد حقيقت انقالب و آدمهايي از جنس شهيد خوش
لفظ را درک کنند کارگشاست.از مدتها پيش زندگي
اي��ن شهيد که مقام معظم رهب��ري او را خوش زخم
خطاب کردند برايم بيشازپيش اهميت پيداکرده است.
چن��د روز قبل که به برکت ايام باسعادت نيمه شعبان
چن��د روزي از کار فارغ بودم به همدان سفر کردم.ديار
علي خوش لفظ و شهري سرشار از تاريخ و حماسه.آنجا
بود که بيشتر درباره شهيد خوش لفظ خواندم و ديدم
و شنيدم.تالشم براي تماس با خانواده شهيد بينتيجه
نب��ود اما به دليل مشغله ف��راوان آنها نتوانستم گپي
طوالني با آنها داشته باشم.يکي از دوستان رسانهايام
پيشنهاد ک��رد سري به گفتگوهاي اخير شهيد خوش
لفظ و خانوادهاش با رسانهها بزنم.هرچند مصمم هستم
بهزودي گفتوگوي مفصلي ب��ا خانواده شهيد انجام
دهم اما بد نيست برخ��ي گفتوگوهاي اين قهرمان
کش��ور و همس��رش را بازخواني کنيم.سخن گفتن از
زندگي شهدا تاريخ نميشناسد.حتم ًا نبايد سالگردشان
برسد تا به يادشان باشيم.همينکه بدانيم اکنون که در
پرتنشتري��ن منطقه جهان – خاورميانه – در آرامش
و امني��ت به کار و زندگيم��ان مشغوليم مديون خون
امثال خوش لفظهاست کافي است.همينکه راه آنها
را بشناسيم و دنباله روي آنها باشيم – هرچند سخت
اس��ت – کافي است.خوش لفظ و بسياري از جانبازان
شبي��ه او اکنون در جمع بهشتيان آسودهاند اما زندگي
آنها به روايت بسياري از کتابها و آثاري که نمونه آن
در نمايشگاه امسال کتاب زياد بود قابل واکاوي است.
شايد که با واکاوي و مطالعه اين کتابها بتوانيم راه را
براي خود و آينده روشن خود هموار کنيم.
«وقت��ي مهتاب گ��م ش��د»؛ يک��ي از يادگاريهاي
ماندگ��اري است که از خوش لفظ براي ملت ايران به
ميراث گذاشتهشده است .اثري که رهبر معظم انقالب
در تقريظ��ي اين کتاب را چنين توصيف کردند« :کام
دل مشت��اق را غرق ل ّذت ميکن��د و آتش شوق را در
آن سرکشتر ميس��ازد» .کتاب ،با خاطرات شيريني
از دوران کودک��ي يکي از رزمندگان همداني در جنگ
تحميل��ي آغاز ميشود و ت��ا روزهاي حضور در جبهه
ادامه مييابد« .وقتي مهتاب گم شد» با شيطنتهاي
کودکان ه راوي در کوچهپسکوچههاي محله شتر گلو
در همدان شروع ميش��ود ،شيطنتهايي که خانواده
را گرفت��ار مشکالت متعددي ميکند و بعد ،به تحول
جامعه در آستان��ه انقالب و پسازآن جنگ ميپردازد.
شخصي��ت اصلي کتاب در اين مسير همانند بسياري
ديگر بزرگ ميشود و همين موضوع به همراه خاطرات
شيرين��ي از جنگ ،کتاب را به يک اثر خواندني تبديل

ابالغ وقت رس��یدگی آگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و
ضمائم به آقاي/خانم فرهاد فالح – اسماعيل رضايي خواهان آقاي/
خانم خديجه صفري به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع
و به شماره پرونده كالسه  9609983037600903شعبه  6شوراي
حل اختالف شهرستان فرديس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 04 / 02
 1397 /ساعت  16 : 45تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی به عل��ت مجهول المكان بودن
خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید
کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ
انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  6شوراي حل اختالف
شهرستان فردیس -زهرا زروندي
اب�لاغ وقت رس��یدگیآگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و
ضمائ��م به آقاي/خانم ش��ركت هترا تجارت پرتو – س��عيد قديري
خواه��ان آقاي/خانم مهدي و علي خداويس��ي باوكالت س��حر هلل
خاني به خواس��ته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره
پرونده كالسه  9609983037600895شعبه  6شوراي حل اختالف
شهرس��تان فرديس ثبت و وقت رس��یدگی م��ورخ 1397 / 04 / 03
ساعت  15 : 30تعیین كه حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ارآگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثاني
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد .
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  6شوراي حل اختالف
شهرستان فردیس -زهرا زروندي
ابالغ وقت رسیدگیآگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم
به آقاي اح��د باقري فرزند محمود خواه��ان خانم مريم رضايي با
وكالت خانم زينب بني اسدي و ازاده اعظمي دادخواستي به طرفيت
خوانده آقاي احد باقري به خواسته مطالبه نفقه مطرح كه به اين شعبه
ارجاع و به ش��ماره پرونده كالسه  9709983037400035شعبه 4

ماهي که هرگز «مهتاب» را فراموش نکرد

افراد دفاع ميکرد.
اين بانوي فداکار درباره بهترين خاطرههايش با شهيد
خوش لفظ اظهار ميکند :سفرهاي زيارتي که با علي
آقا داشتم از بهتري��ن خاطراتم است و از همه مهمتر
زيارتي که به ديدار مقام معظم رهبري رفتيم ،اميدوارم
و آرزو دارم ک��ه اين ديدار يکبار ديگر روزي ما بشود،
شايد هيچوقت فکر چنين ديداري هم به ذهنم خطور
نميک��رد و خدا را شکر که اين روزي بهواسطه شهيد
خوش لف��ظ قسمت ما شد تا جزء خاط��رات در دفتر
زندگي ما ثبت شود.
کتابی با ارزش


کرده است.

مردی از جنس صبر


اما شهيد خوش لفظ خودش هم خواندني بود و ديدني.
مردي که تفسير عيني از صبر و استقامت بود و سالها
بيماري و درد و رنج ذرهاي بر اعتقادات و باورهايش اثر
نگذاشته بود.بهگونهاي که پس از سالها انتظار زماني
که به محض��ر رهبر انقالب رسيد باوجودآنکه سالها
دردهاي مجروحيت و سختيه��اي شيميدرماني را
تحمل کرده بود ،اما در اين ديدارها از دردهاي جامعهاش
گفت :اختالس و حقوقهاي نجومي .او در زمان حياتش
درباره ديدار با رهبري گفت:اص ً
ال باورم نميشد که رهبر
عزيزم از بنده حقير دعوت به عمل آورده باشند .انگار
در رؤيا به سر ميبردم .در بيت مقام معظم رهبري روز
شانزدهم ديماه ،در انتظار ديدن ايشان به سر ميبرديم
که حضرت آقا وارد شدند ،بياختيار اشک از چشمانم
ج��اري ميشد ،سؤال فرمودند «خوش لفظ تويي؟» و
مرا در آغوش گرفتند .حس بسيار خوبي داشتم .آرامشي
به من دست داد که غيرقابل وصف است .تما م دردها
و آالمم تسکي��ن پيدا کرد و ب��ه آرزوي ديرينهام که
آرزوي تمام رزمندگان و جانبازان بود ،رسيدم .با ايشان
درباره موضوعات مختلف صحبت کردم .رهبر معظم
انق�لاب فرمودند که در کتابخانه ايشان چند صد جلد
کتاب وج��ود دارد و همانطور که قدم ميزدند ،چشم
مبارکش��ان به کتاب «وقتي مهتاب گم شد» ميافتد،
ابتدا مقدمه را ميخوانند و بعد مشتاق ميشوند کتاب
را ت��ا آخر بخوانند .ايشان خط��اب به من فرمودند که
«بدون ريش و در پانزدهسالگي به جبهه رفتيد و باريش
پيش ما آمديد» .تمام جزئيات کتاب را ايشان به ذهن
داشتن��د و يادآوري ميکردند .از فوت برادرم که او هم
رزمن��ده بود تا شهادت برادر کوچکم ،جعفر و بسياري
از م��وارد ديگر را که نويسنده محترم ،سردار حسام در
کتاب نوشته بود ،همه را متذکر ميشدند.
سپ��س ايشان تقريظي با دس��ت مبارکشان در کتاب
نوشتن��د و اين سرب��از بيمقدار را شرمن��ده فرمودند.
دستنوشته ايشان روح تازهاي در من دميد .تن رنجورم
جان دوبارهاي گرفت .ايشان به آقاي اميري اسفندقه
فرمودند که «اگر شما اين کتاب را بخوانيد ،ميتوانيد
 10غزل و قصيده از اين کتاب بسراييد» .ايشان چند
بار بنده را در آغوش گرفتند و چفيه ،انگشتر و تسبيح
مبارکشان را به حقير هديه دادند که بهترين و مهمترين
هدي��هاي بود که در عمرم گرفت��ه بودم .عرض کردم

شوراي حل اختالف شهرستان فرديس ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397 / 03 / 22س��اعت  10 : 00تعیین كه حس��ب دس��تور دادگاه
طب��ق موضوع ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهول
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس
از تاريخ انتش��ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود ،نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  4شوراي حل اختالف
شهرستان فردیس -الهه اربابي جنيد آباد
((بسمه تعالی))به تاریخ  97 / 2 / 17شماره قرار :کالسه پرونده6 / 97 :
 78 /مرجع رسیدگی  :حوزه  6شورای حل اختالف فردیس خواهان/
خواهانه��ا :علي طهمورثي  :فرديس پايين تر از فلكه  5خ آذر ش��رقي
روبروي نيايش س��را پ  10781خوانده  :ج�لال نجارقابل  :مجهول
المکان خواسته :صدور قرار تامین خواسته گردشکار :خواهان بشرح
باال به طرفیت خوانده دادخواس��تی بخواسته فوق اقامه و درخواست
رس��یدگی و صدور قرار تامین خواس��ته به استناد ( مدارک موجود
در پرون��ده ) را نموده اس��ت که پس از قبول دادخواس��ت و ثبت به
کالس��ه فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کنندگان زیر
در حضور /غیاب/خواهان/خوانده تشکیل و با بررسی اوراق پرونده
بشرح زیر مبادرت به صدور رای می شود  (( .قرار تامین خواسته ))
نظر به اینکه خواهان با تقدیم درخواست ،تقاضای صدور قرار تامین
خواسته به استناد يك فقره ريختن رسيد انتقال وجه 50 / 000 / 000
ل ) نموده است
و قبض س��پرده ش��ماره  5 / 000 / 000 ( 67456ريا 
چون ارکان و ش��رایط درخواس��ت فراهم می باشد لذا شورا مطابق
ماده  108و ماده  117قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته
معادل مبلغ پنجاه ميليون ريال  50 / 000 / 000ريال از اموال خوانده/
خواندگان متضامن ًا/بالمناصفه به جز مستثنیات دین تا پایان رسیدگی
ص��ادر و اعالم می دارد این قرار همزمان با ابالغ قابل اجراء و ظرف
ده روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد .
قاضی شورای حل اختالف شهرستان فردیس
دادنامهپرونده کالس��ه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۱۳۰۰۱۰۹۳ش��عبه  ۱۰۳دادگاه
کیفری در شهرس��تان س��نندج ( ۱۰۳جزاییس��ابق) تصمیم نهایی
ش��ماره  ۹۷۰۹۹۷۸۷۱۱۵۰۰۳۹ش��کات .١ :دادس��رای عموم��ی و

«وقتي مهتاب گم شد»
همانند ستارهاي درخشان
در آسمان است که راه را
به زمينيان نشان ميدهد
«آقا ،دعا کنيد شهيد بش��وم» ،آقا فرمودند «انشاءا...
 120سال عمر کنيد» .عرض کردم «آقا ،دردهايم زياد
اس��ت» ،فرمودند «چند تا بچه داريد و چرا نياورديد؟»
ج��واب دادم «آقا ،مرا تنه��ا دعوت کردند» ،مسئوالن
گفتند که مالقات خصوصي و با تعدادي از نويسندگان
است .مقام معظم رهبري يکي از کارکنان بيت را صدا
زدن��د و فرمودند که براي خانواده من ديداري ديگر در
وقت نماز در نظر بگيرند .اين ديدار بيش از دو ساعت
طول کشيد.
نگاه ویژه به خانواده شهید


شاي��د همين توجه مق��ام معظم رهبري ب��ه خانواده
جانبازان و شهدا برايمان کافي باشد که پاي حرفهاي
همسر شهيد خوش لفظ بنشينيم.شير زني که زينب وار
در کن��ار همسرش ماند و حال با پرواز ابدي او هرچند
تنها ش��ده اما شادمان است که در همراهي با يکي از
اسوههاي کشور روسفيد بوده است.
ژاله ايماني همسر شهي��د خوش لفظ ( به تعبير مقام
معظ��م رهبري خوش زخم) متولد سال  1346است و
در سال  66با شهي��د سرافراز علي خوش لفظ ازدواج
کرده است .او درباره عملياتي که همسرش را به فيض
جانبازي نائل کرده ميگويد :علي آقا در سال  59تقريب ًا
 16ساله بودند که به جبه ه رفتند و تا جايي که اطالع
دارم در تماميعملياتها شرکت داشتند که تقريب ًا در
هر يک از عملياتها يادگاريهايي بر تن شهيد باقي
بود .ايمان��ي درباره دردهاي جانبازان معتقد است :اين
درست است که درد اصل��ي را خود جانبازان متحمل
ميشوند ،اما بهطور حتم همس��ر و فرزندان جانبازان
نيز درگير مسائل و مشکالت هستند ،چراکه جانبازان
همانند افراد معمولي داراي جسم عادي نيستند و اين
طبيعي است که تفاوتهايي ب��ا افراد معمولي داشته
باشن��د .اين خانوادههاي ايثارگ��ر هستند که به خاطر

رضاي ا ...سختيها را تحمل ميکنند تا پرچم اسالم
باال باقي بماند.
اين بانوي فداکار از زندگي با يک جانباز چنين ميگويد:
زندگي با يک جانباز بدون اغراق انسان را به خدا بيشتر
نزديک ميکند و زندگي با علي آقا براي من چنين بود.
بُع��د ايماني شهيد خوش لفظ قابل قياس با من نبود،
بهگونهاي که دائمالوضو بودند و نماز اول وقت ايشان
ترک نميشد .در بُعد اخالقي و عملي همينگونه بود و
تمام خط قرمزهاي دين براي علي آقا محور بود و به
آنها عمل ميکرد و همه اين ويژگيها بود که شهيد
خوش لفظ را به اين مقام و مرتبه واال رساند.
شايد حرفهاي همسر شهيد خوش لفظ درباره عاشق
بودن با آنچه تاکنون شنيدهايم متفاوت باشد.او تصريح
ميکند :هر بار که علي آقا درد ميکشيدند و من کاري
براي التيام درد ايشان ميکردم خدا را شاهد ميگيرم
که يک پله به خدا نزديکتر ميشدم و اين کار با عشق
بود .قص��د تعريف از خودم را ن��دارم ،اما اين عشق و
ارادت من بهگونهاي بود که نزديکان ما آن را نيز درک
کرده و به من انعکاس ميدادند .بهواقع من از جانودل
براي علي آقا پرستاريو همسرداري ميکردم ،چراکه
از هم��ان ابتدا ميدانستم که خدا ب��ر کار من نظارت
دارد و رضاي��ت خدا ب��راي من در زندگي بر همه امور
اولوي��ت دارد ،زندگي من با علي آقا رنگينکماني بود
از رنگه��اي ش��اد .باآنکه از درد ايش��ان من هم درد
ميکشيدم ،ام��ا هميشه شفاي ايش��ان را از حضرت
ابوالفض��ل(ع) طلب ميک��ردم و از آنها ميخواستم
ک��ه کمک کنند تا اين درده��ا را راحتتر تحمل کند
و خداون��د تواني را در من ق��رار داده بود که لحظهاي
از خدم��ت به علي آقا خسته نشدم و براي يکبار هم
به خ��دا شکايت نکردم؛ هيچوقت و هرگز آرزو نکردم
ک��ه علي آقا از پيشم برود .خوش لفظ تنها براي مردم
کشور الگو نبود بلکه درسهاي زيادي به خانوادهاش
ميداد.خانم ايماني درباره همسرش که اکنون پنج ماه
است آسماني شده چنين ميگويد :هيچگاه عبادتهاي
علي آقا را باخدا فراموش نميکنم ،رازداري ايشان برايم
مثالزدني بود ،بهگونهاي که برخي از مواقع مرا شرمنده
خود ميکرد .هميشه به تقواي شهيد خوش لفظ غبطه
ميخوردم ،يادم ميآيد اهل غيبت و سخنچيني نبود
و باديد مثبت به همه مسائل نگاه ميکرد و بديهاي
اف��راد را ناديده ميگرفت ،تمام تالشش بر اين بود که
گِ��ره از کار افراد باز کن��د ،حريم را رعايت و از ناموس

انقالب شهرس��تان سنندج  -دادستان به نش��انی استان کردستان
 س��نندج  -میدان بسیج  -دادگستری شهرس��تان سنندج  -تلفن: – ۰۸۷۳۳۲۲۷۲۰۰-۹کدپستی .۲ ۶۶۱۶۹۳۴۹۱۱ :آقای حمید هنرمند
فرزند ش��ریف به نشانی استان کردس��تان  -شهرستان سنندج -
شهر سنندج  -خ جامی  -کوچه غنچه  -پالک  ۷متهم آقای مسعود
لطف اللهی فرزند محى الدين به نشانی کردستان  -سنندج  -میدان
نبوت-کوچ��ه بابایی  -پالک  ۴۳اتهام :س��رقت مس��توجب تعزیر
دادگاه ختم جلس��ه و رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور
رأی م��ی نماید رأی دادگاه در خصوص کیفرخواس��ت ش��ماره
 ۹۶۱۰۳۱۸۷۱۲۹۰۶۰۳۹ص��ادره از دادس��رای عموم��ی و انقالب
س��نندج راجع به اتهام آقای مس��عود لطف اللهی فرزند محی الدین
فاقد سایر مشخصات و قرار تامین به لحاظ عدم دسترسی به متهم
دایر بر س��رقت تعزیزی یک دستگاه گوش��ی تلفن همراه موضوع
شکایت حمید هنرمند بدین شرح که شاکی بیان می دارد که گوشی
من از داخل جیب من س��رقت ش��ده است  .پس از ردیابی مشخص
ش��د که سیم کارت به مشخصات متهم در گوشی فعال می باشد.
لذا از متهم ش��اکی می باش��م متهم در هیچ ی��ک از مراحل تحقیق
دادسرا و رسیدگی دادگاه حاضر نشده است دادگاه در نهایت نظر
به شکایت شاکی و فعال بودن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه
بزهکارب متهم را محرز و مس��لم تشخیص داده و متهم را مستندا
ب��ه ماده  ۶۶۱از قانون تعزیرات  ۷۵به تحمل  ۶ماه محرز و مس��لم
تش��خیص تعزیری و رد مال و 74ضربه ش�لاق تعزیری محکوم
م��ی نماید .رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  ۲۰روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از ان ظرف  ۲۰روز قابل
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م/الف 5083:شعبه 103کیفری دو سنندج
رونوش��ت آگهی حصر وراث��ت آقای فردین حبیب��ی کیلک دارای
شناسنامه ش��ماره 311به شرح دادخواس��ت به کالسه 970135از
این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که ش��ادروان حبی��ب اله حبیبی کیلک به شناس��نامه 161در
تاری��خ 97/1/5در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفت و وحین
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد مش��روحه زیر-1 :فرج
اله حبیبی ش ش  250ت ت 41/7/2شماره ملی 3730776541پسر
متوفی -2عزیز حبیبی کیلک ش ش 310ت ت 48/3/10ش��ماره ملی

ام��ا بهانه م��ا براي نگ��ارش اي��ن گ��زارش هم در
اظهارنظره��اي خانم ايماني مطرح ش��د و وي درباره
کتاب «وقتي مهتاب گم ش��د» اذعان ميکند:ارزش
اين کتاب براي م��ن از يک کتاب درسي باالتر است
و سعي کردم موبهم��وي کتاب را حفظ کنم ،تا جايي
ک��ه اساميهمه فرماندهان ،شهدا و  ...را با خودم مرور
ميکنم تا به خاطر سپرده شود.ابتداي کتاب که مربوط
به دوران کودکي شهيد خوش لفظ است خنديدم ،اما
در بخشهاي��ي که مربوط ب��ه دوران جبه ه و جنگ
بود بيشتر گريستم ،شجاعت همسرم در قسمتهايي
از اي��ن کتاب قابلتحسين اس��ت و آن چيزي که در
کتاب از همه ملموست��ر است اين است که علي آقا
َمني��ت خود را زير پا گذاشته و هيچگاه در برگي از اين
کت��اب گفته نشده که فالن ايثار و فداکاري از من سر
زد درحاليکه تمام خوبيهاي همرزمان خود را در اين
کتاب بيان کرده است ،معتقدم بهنوعي ايمان علي آقا
در اين کتاب تاللو و تشعشع ميکند.شهيد خوش لفظ
قبل از نگارش کتاب ،شروطي را براي نويسنده عنوان
ميکند و از نويسنده ميخواهد که به آنها پايبند باشد.
نخست آنکه کار نگ��ارش از روي اخالص باشد ،ثاني ًا
صحتوسق��م خاطرات سنجيده ش��ود و ثالث ًا خالي از
تخيل باشد و خدا رو شکر نويسنده اين کتاب ارزشمند
آقاي حميد حسام به تمام اصول پايبند بودند.
همسر اين شهيد جانباز درباره برخي تصورات اجتماعي
درباره بهرهمندي خانوادهها ايثارگران از امکانات ويژه
هم حرفهايي دارد :متأسفانه اين نيش و کنايه نيز به
ما هم گفتهشده تا جايي که وقتي حاجآقا در بيمارستان
بستري بودند يکي از همتختيهاي شهيد عنوان کرده
بود به خاطر اين جانبازي از بنياد شهيد چه تسهيالتي به
شما دادند؟اين در حالي است که بسياري از اين جانبازان
با بدن مجروح خودسر کار ميروند و در همه جاي دنيا
مرسوم است که از سربازان جنگي خود حمايت ميکنند
و اگ��ر حمايتي هم به اي��ن خانوادهها ميشود ناچيز و
حداقل��ي است ،تا جايي که در زمان زندهبودن علي آقا
برخ��ي از داروهاي ايشان آزاد بود و من خودم آنها را
تهيه ميکردم .اين وظيفه دولت است که از کسي که
ج��ان خود را درراه دين و ناموس کشورش فدا کرده و
حاال توان کار کردن ندارد ،حمايت کند.
حرفه��اي همسر شهيد خوش لف��ظ در بخشهاي
مختل��ف قابلتأمل است اما شايد نت��وان با همه اين
حرفه��اي روح بزرگ خوش لفظ و امثال اين شهيد
بزرگ��وار را درک کرد.اما به ق��ول خانم ايماني کتاب
«وقتي مهتاب گم شد » ميتوان در اين امر ياري گر
باشد.اين کتاب همانند ست��ارهاي درخشان در آسمان
اس��ت که راه را به زمينيان نشان ميدهد و بهحق اين
کتاب توانسته است حلقه واسط بين شهدا و خوانندگان
باش��د ،اميد است که با خوان��دن اين قبيل از کتابها
بتواني��م رشادتهاي شهدا و جانب��ازان را ارج نهيم و
ادامهدهنده راه آنها در آينده باشيم.

3730777130پس��ر متوفی -3فردین حبیب��ی کیلک ش ش 311ت
50/1/1ش��ماره ملی  3730777149پس��ر متوفی -4مختار حبیبی
ش ش 341ت ت 56/12/20ش��ماره ملی 3730777475پسر متوفی
-5شایس��ته حبیبی کیل��ک ش ش251ت ت 43/10/9ش��ماره ملی
3730776551دخت��ر متوفی -6عدالت حبیبی کیلک ش ش312ت ت
51/12/10ش��ماره ملی 3730777157دخت��ر متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م/الف5160:
شعبه 8شورای حل اختالف سنندج.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالنهیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیآگهی
موض��وع ماده  3قان��ون و ماده  13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرس��تان فومن براب��ر رای ش��ماره 139760318003000204
 97/01/22هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتیاراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاض��ی آقای زهرا فالح محجوب
نواز فرزند ابوالقاس��م بش��ماره شناس��نامه  8صادره از فومن به
ش��ماره مل��ی  2669413005شش��دانگ ی��ک باب مغ��ازه و انبار
بمس��احت  110/19مترمربع پالک  3385فرعی از  69اصلی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک  28فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه
بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می وراث رضا اکبرش��اهی
محرز گردیده اس��ت .لذا ب��ه منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 97/2/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/6 :
 284سرپرس��ت ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی

