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جنوب

پایان  بر  آغازی  یادآور  هرسال  مردادماه   26
فراق و دوری قریب به 43000 پرنده مهاجری 
است که بنا بر تعبیری سربازانی بودند که در 
دل خاک دشمن با آنان می جنگیدند و دشمن 
را اسیر ایمان و صالبت و استقامت خودکرده 

بودند.
آزادگان  عظمت  باب  در  رهبری  معظم  مقام 
آزادگان  اسرایمان،  به  ما  »اینکه  می فرماید: 
برگشتید،  که  شما  نیست.  بی وجه  می گوییم، 
اعتقاد  و  دین  برگشتید.  سربلند  و  آبرومند 
را  انقالب  و  اسالم  و  امام  به  دل بستگی تان  و 
را  ملت  آبروی  دشمن،  پیش  کردید.  حفظ 
نکردید.  سرشکسته  را  ملت  و  نمودید  حفظ 
در  عزیزان  این  دارد.«  ارزش  خیلی  این ها 
کرده اند  حفظ  را  ملت  آبروی  دشمن  چنگال 
و امروز بر ماست که آنان را بزرگ بداریم و 
اجازه ندهیم خاطرات بزرگ مردی هایشان در 

روزهای اسارت فراموش شود. 
بازگشت  سالروز  بهانه  به  و  زیر  سطور  در 
جانباز  و  آزاده  با  اسالمی،  میهن  به  آزادگان 
محمدی  محمدمهدی  مقدس  دفاع  سال   8
هم کالم شدیم تا گوشه ای از رنج های خود را 
در اردوگاه های دژخیمان بعثی برای مان بازگو 

کند:
متولد  هستم  محمدی  محمدمهدی  این جانب 
کوچه  چهابی،  محله  کازرون،  در   1349/5/7
شهیدان همدانی نژاد، جمعًا 4 سال و شش ماه 
درصد   30 جانباز  و  بوده  دشمن  اسارت  در 
هستم. دوران ابتدایی خود را در مدرسه شهید 
چمران )مدرسه امیرعضدی قدیم( گذراندم و 
راهنمایی شهید  به مدرسه  ادامه تحصیل  برای 

بهبهانی نژاد )داریوش سابق( رفتم. 
در حدود سال 60 درحالی که هنوز دانش آموز 
دبستان بودم حال و هوای جبهه رفتن و دفاع 
از اسالم و میهن اسالمی به سرم زد و چندین 
بار برای جبهه رفتن اقدام کردم. بارها به بسیج 
شهرستان می رفتم که آموزش ببینم و به جبهه 
است  کم  تو  سن  می گفتند  من  به  ولی  بروم 
وقتی به سن قانونی رسیدی می توانی به جبهه 

بروی. 
جهت  افراد  که  بود  اتاقی  کازرون  بسیج  در 
به جبهه و آموزش  اعزام  ثبت نام در بسیج و 
دیوار  اتاق  این  در  می کردند.  مراجعه  آن  به 
را درجه بندی کرده بودند و قد افرادی را که 
به  هم  تا  می گرفتند  اندازه  می کردند  مراجعه 
لحاظ سن و هم به لحاظ جثه شرایط قانونی را 
داشته باشد. من قدکوتاهی داشتم و سنم قانونی 
می خریدم  پاشنه بلند  کفش های  می رفتم  نبود. 
اندازه برسم و  و به پاهایم می کردم تا به آن 
کمی بلندتر به نظر برسم اما کارم بی نتیجه بود 
هر  می شناختند  مرا  که  هم  بسیج  مسئولین  و 
بار عذر مرا می خواستند. هر بار مسئول بسیج 
عوض می شد من دوباره می رفتم و شانس خود 
را امتحان می کردم چون مسئولین بسیج اکثرًا 
مأموریت  به  آن ها  از  بعضی  و  بودند  پاسدار 
جبهه می رفتند و دیگری به جای او می آمد من 
هم از فرصت استفاده می کردم و نزد مسئول 
به  آموزش  تقاضای  دوباره  و  می رفتم  جدید 
مختلف  شیوه های  از  بار  هر  می کردم.  جبهه 
بلند  را  خود  موهای  مثاًل  می کردم.  استفاده 
اما  بدهد  نشان  بلندتر  کمی  قدم  تا  می کردم 
بی فایده بود. باالخره فکری به ذهنم رسید، به 
نظرم آمد که مدتی به بسیج نروم تا مسئولین 

بسیج مرا فراموش کنند و از یاد ببرند که من 
هستم.  سالی  چه  متولد  و  دارم  سن  سال  چند 
بعد از حدود یک سال تأمل و ناراحتی بچه ها 
کن  دستکاری  خود  شناسنامه  در  بیا  گفتند 
 1347 سال  به   1349 سال  از  را  خود  تولد  و 
تبدیل کن. من هم فتوکپی شناسنامه را تغییر 
دادم و بعد روی آن یک فتوکپی دیگر گرفتم 
جدید  مسئول  رفتم.  بسیج  به  ثبت نام  برای  و 
به  بعدها  که  بود  فرد  شهبازی  صفدر  بسیج، 
دوستان  از  فرد  شهبازی  شهید  رسید.  شهادت 
نزدیک برادرم شهید محمدرضا بود وقتی دید 
که من برای اعزام به جبهه آمده ام تعجب کرد 

و گفت مگر تو به سن قانونی رسیده ای؟
من هم گفتم که این فتوکپی شناسنامه ام است. 
)اسم  حمید  گفت  و  گرفت  تماس  برادرم  با 
سنش  آیا  برود  جبهه  به  می خواهد  مستعارم( 
قانونی است یا نه؟ برادرم سکوت کرد و بعد 
سال  مهرماه  شود.  اعزام  می تواند  اگر  گفت 
من  به  را  ثبت نام  فرم  باالخره  که  بود   1364
دادند و فرم ها را پر کردم و آنها را تحویل دادم 
و پس از چند روز به پادگان شهید دستغیب 
شدم.  اعزام  عمومی  آموزش  جهت  کازرون، 
عمومی  آموزش  دوره   1364/7/8 تاریخ  در 
مرادی  حمیدرضا  بردان،  حمید  شهیدان  با  را 
)طاهری( شروع  کیخاه  طاهر  عمله  و حسین 
طول  به  روز   22 مدت  به  دوره  این  کردیم. 
انجامید که در طول دوره، آموزش سالح های 
گوناگون و آموزش تاکتیکی دیدیم و پس از 
پایان آموزش، 3 روز به ما مرخصی دادند و 
گفتند که بعد از 3 روز خودتان را به پادگان 
کنید.  معرفی  دعایی(  )شهید  )ع(  علی  امام 
پایان  به  تخصصی  آموزش  دوره  بعدازاین که 
صاحب الزمان  مقر  به  را  ما  بالفاصله  رسید 
مناطق  به  و  شویم  تقسیم  آنجا  تا  فرستادند 
بچه های  اکثر  و  من  شویم.  اعزام  جنگی 
کازرون که با هم بودیم معرفی شدیم به تیپ 
المهدی که مستقر بود در جبهه های جنوب که 
از این بابت خوشحال بودیم. تیپ المهدی در 
پایگاه  وارد  بود.  مستقر  پنجم شکاری  پایگاه 
و  فجر  به گردان  بچه ها  از  تعدادی  که شدیم 
تعدادی از آن ها به گردان کمیل معرفی شدند. 
من و شهیدان حمید بردان، حمیدرضا مرادی و 
به گردان کمیل رفتیم. حدود  حسین طاهری 
عملیات  که  بودیم  کمیل  گردان  در  ماه  سه 
والفجر 8 در تاریخ 1364/11/20 آغاز شد و 
صبح روز بعد شهر فاو در میان ناباوری ارتش 
عراق و با درایت و فداکاری رزمندگان اسالم 
عملیات  این  در  افتاد.  ما  نیروهای  دست  به 
کمک  نیز  من  و  بود  تیربارچی  بردان  شهید 
تیربارچی. پس از فتح فاو ما حدود یک هفته 
در اطراف این شهر بودیم و دشمن پاتک های 
انجام  جزیره  بازپس گیری  برای  سنگینی 
می داد. بمباران های شدید و حتی بمباران های 
نداد. پس ازآن قرار شد ما  نتیجه  شیمیایی هم 
حمله ای برای گرفتن سایت های موشکی عراق 
تدارک ببینیم. 64/11/27 عملیات انجام شد و 
داشت.  تا صبح درگیری شدیدی وجود  شب 
چند تن از دوستان ما در این شب به شهادت 
تأمین  نیروهای  به عنوان  که  ما  و  رسیدند 
گردان فعالیت می کردیم نیز زیر آتش شدید 
دشمن بودیم و حتی یک ماشین مهماتمان را 
نیز منهدیم کردند. کم کم در محاصره دشمن 

ادامه دارد...قرار گرفتیم. 

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی
مصاحبه با آزاده محمدمهدی محمدی )قسمت اول(

نعمت  انسان  به  سبحان  خداوند 
دیدن، شنیدن، سخن گفتن و عقل 
دوروبرش  آنچه  به  تا  داد  شعور  و 
می گذرد نظر بیندازد با گوش هایش 
نصایح و سخنان و نظرات دیگران 
را بشنود و با چشمانش از نزدیک 
می دهد  روی  اطرافش  در  آنچه 
و  سبک  و  حالجی  با  و  ببیند  را 
دیده ها  و  شنیده ها  کردن  سنگین 
شایسته  و  سزاوار  آنچه  مغزش  در 
زبان  بر  را  است  انسانیش  جایگاه 
حق وحقوق  از  دهد،  انجام  و  آورد 
و  کند  دفاع  دیگران  و  خویش 
خواهان و خواستار اجرای  ایده های 
راستای  در  علمی  و  سازنده  خالق، 
از یک زندگی  برخورداری جمعی 

سالم و شاد گردد.
می خواهیم  کوتاه  مقدمه  این  با 
منتخبین،  همه  شویم  یادآور 
مسئولین، دست اندرکاران و مدیران 
باید متوجه باشند که مردم عالوه بر 
نظر  حق  هستند  ولی نعمتشان  آنکه 
و  منطقی  دیدگاه های  بیان  و  دادن 

اصولی را نیز دارند.
و  اقدامات  با  دارند  حق  مردم 
نه تنها  که  زیان بار  عملکردهای 
خطر  به  را  آنان  جان  که  شادمانی 
مردم  کنند.  مقابله  می اندازند 
زیر  قانون  دارند هر جا که  وظیفه 
و  خاطی  به  می شود  گذاشته  پا 

اما  و  نمایند؛  اعتراض  مقصران 
شهرسازی  حوزه  در  ازآنجایی که 
و  اصل  شهری  توسعه  و  عمران  و 
اولویت  در انجام هر پروژه و تغییر 
و ساخت سازی باید بر اساس حفظ 
عابرین  به ویژه  شهروندان  حقوق 
پیاده باشد به همین دلیل هم اصول 
و قوانین راهنمایی و رانندگی حق و 
اولویت را در هر شرایطی به سالمت 

و حفظ جان عابرین داده است.
خیابانی  تعریض  برای  اگر  حال 
این امر نادیده گرفته شود و یا در 
عابرین  مسیر  حالت  عادی ترین 
عملکرد  که  اینجاست  شود،  سد 
نهادهای ذی ربط زیر سؤال می رود 
که عالوه بر پاسخگویی در صورت 
آسیب  به  باید  ناگوار  اتفاق  وقوع 
غرامت  زمانی  هر  در  دیدگان 
زیانی  و  ضرر  چه  اما  و  شود  داده 
کشاندن  و  درختان  قطع  از  باالتر 
دو  هر  در  که  خیابان  به  عابرین 
برای  خطراتی  و  مشکالتی  مورد 

شهروندان به دنبال دارد.
فعاالن  اعتراضات  علیرغم  متأسفانه 
محیط زیستی و برخی از همشهریان 
و ساکنان منازل و حتی مغازه داران 
بخشی  تعریض  بار  چندین  برای 
شهرمان  خیابان های  از  تعدادی  از 
انجام شده و در حال انجام است که 
هم  ناگوار  حوادث  وقوع  به  منجر 

و  اسف بار  پیامد  نخستین  گردیده، 
نابودی  اقدامی   چنین  جبران ناپذیر 
و  داشته  دنبال  به  را  سبز  فضای 
و  داغ  تابستان ها  درحالی که  دارد؛ 
داغ تر می شوند و در مقابل اعتراض 
صورت مسئله  تغییر  با  عمومی 
می گویند درختان را در جای دیگر 
می نشانند و مشکالت و دردسرهای 
این  آنکه  نام  به  را  شده  ایجاد 
آینده  به  دارد  عقب نشینی  خیابان 
این  دهه  چند  حاال  می دهند.  حواله 
اعلم  اهلل  بکشد  طول  عقب نشینی ها 
این در حالی است که برای یک متر 
و یا چند ده سانتی متر بیشتر افزودن 
به عرض خیابان به هنگام انجام این 
عالوه  جدول  احداث  بابت  و  کار 
ریه های  که  درختان  به  آنکه  بر 
را  آنها  و  می زنند  آسیب  شهرند 
و  ضرر  و  خسارت  می کنند،  نابود 
و  آب  انتقال  شبکه های  به  زیان 
مخابرات و برق نیز وارد می شود و 
درنهایت آنچه از پیاده روها می ماند 
مشکل  ایجاد  بر  عالوه  نقاطی  در 
مجالی  حتی  شهروندان  برای  تردد 
برق  تیرهای  مجدد  کاشت  برای 
دست آخر  و  نمی گذارند  باقی  هم  
و  بساط  دوباره  شدن  پهن  با 
مزاحمت های برخی کسبه و پارک 
تا  را  عابرین  سنگین  خودروهای 
وسط خیابان های به اصطالح تعریض 

است  این  پیشنهاد  می کشانند.  شده 
خیابان های  با یک طرفه کردن  که 
بر  عالوه  هم  به  نزدیک  و  موازی 
رفت  هدر  و  اجحاف  جلوی  آنکه 
می شود  گرفته  عمرانی  بودجه 
ترافیک روان تر می گردد و زیبایی 
اصالت  و  مردم  سالمت  و  شهر 
رویکرد  لذا  می شود؛  حفظ  محله ها 
راستای  در  که  خیابان  تعریض 
تردد  مشکالت  کردن  برطرف 
ترافیک  کاهش  حتی  و  عابرین 
نباشد تغییر دادن چهره شهر نیست 
برای  عمومی  خواست  و  انتظار 
تغییر در شهرمان  ایجاد خیابان های 
پارک ها  اتوبان، زیرگذر و  جدید، 
طرح های  اجرای  تا  آب نماها  و 
چون  مقطعی  زیان بار  و  هزینه بر 
تعریض ناچیز خیابان هاست و کالم 
آخر اینکه ادامه این روند تنها به در 

جا زدن بیشتر می انجامد.
منوچهر حبیبی

تعریض خیابان ها یا پیشنهادی دیگر؟!

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139860311016000565 - 1398/05/03 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي حسن نجفي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 1 صادره 
از الرستان در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3759/43 
مترمربع پالک 704 فرعي 3 اصلي  مفروز و مجزي شده از 
پالک 50 فرعي از 3 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس 
مشهور به دهپاگاه خریداري از مالک رسمي آقاي علي نوروزي 
فرد )832  مترمربع و حصه مشاعي خود متقاضي2927/43 
مترمربع( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

مالکيت صادر خواهد شد.  73/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/06     31286/191128 
علی یار زارعی – رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139860311016000562 - 1398/05/02 
اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  سپيدان)اردکان(  ملک  ثبت 
به  حسينعلي  فرزند  ورزخالري  کشت  امالک  خانم  متقاضي 
یک  ششدانگ  در  سپيدان  از  صادره   1858 شناسنامه  شماره 
باب خانه به مساحت 354/04 مترمربع پالک 69 فرعي از 3 
اصلي  واقع در قطعه یک بخش 3 مشهور به خالر خریداري 
از مالک رسمي آقاي روشن کشت ورز محرز گردیده است. 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تقدیم  مراجع قضایي  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  

71/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/06     31285/191127 
علی یار زارعی- رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139860311016000561 - 1398/05/02 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي عبداله محمدپور فرزند مسعود به شماره شناسنامه 622 
صادره از شيراز در ششدانگ یک باب خانه قدیمي به مساحت 
432/39 مترمربع پالک 70 فرعي از 3 اصلي  واقع در قطعه 
یک بخش 3 مشهور به خالر خریداري از مالک رسمي آقاي 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  خالري  محمدپور  محمد 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  
72/م الف           

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/06    31284/191130 
علی یار زارعی – رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139860311016000486 - 1398/04/15 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
 846 شناسنامه  شماره  به  نادر  فرزند  فرد  عباسي  ایوب  آقاي 
صادره از سپيدان در ششدانگ یک واحد مرغداري به مساحت 
5000 مترمربع پالک 1947 فرعي از 1 اصلي واقع در قطعه 
اصلي   1 از  فرعي  از پالک 438  متخذه  فارس   6 بخش  یک 
مشهور به تل سياه و گلستان حصه مشاعي خود متقاضي محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.  75/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/06                     
31283/191129

علی یار زارعی – رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان
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سرمتصدی تیراندازی تفنگ 12/7
تخصص:  و  رسته   )11( دوم  ستوان  درجه: 

پیاده
یگان اعزام کننده: تیپ تکاور امام سجاد )ع( 

نزسا- شهرستان کازرون
شرح زندگی شهید:

در   72/11/25 تاریخ  در  زمانی  شهید عسکر 
شهرستان  توابع  از  تیرازجان  بنام  روستایی 
مذهبی  خانواده ای  در  فارس  استان  رستم 
گذراندن  از  پس  وی  جهان گشود.  به  چشم 

دوره کودکی در سن 6 سالگی روانه مدرسه 
از گذراندن دوره های تحصیل  بعد  می شود و 
پیش دانشگاهی همزمان در  و کسب مدرک 
دانشگاه امام حسین )ع( سپاه و هم در رشته 
قبول شد  دانشگاه سراسری  برق در  مهندسی 
سپاه  به  فراوان  عالقه  و  عشق  دلیل  به  که 
پاسداران به دانشگاه امام حسین )ع( می آید و 
دوره آموزشی را در دانشگاه های امام حسین 
)ع( و امام علی )ع( طی می نماید و در آذرماه 
94 دو ماه قبل از شهادت به تیپ امام سجاد 
ویژه  مأموریت  در  با شرکت  و  معرفی  )ع( 
شهادت  رفیع  درجه  به   94/11/16 تاریخ  در 

نائل آمد.
خالصه اي از وصيت نامه شهيد:

از همه کسانی که مرا می شناسند می خواهم که 
اطاعت والیت فقیه واجب  و  مرا حالل کنند 
مواظبت  آن  از  که  است  همه  وظیفه  است 
را  ما  برسد و همه  ما  اصلی  تا صاحب  کنیم 

از این منجالب نجات دهد که انتظار شهادت 
همان انتظار فرج است.

روحشان شاد راهشان پر رهرو
روابط عمومي و تبليغات تيپ تکاور امام 

سجاد )ع( کازرون


