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جنوب

به محض این که به اردوگاه رسیدیم تونل وحشتی برای ما 
رد  عراقی  سربازان  میان  از  باید  که  بودند  داده  تدارک 
می شدیم و هر یک با چوب و کابل تا می توانست ما را 
کتک می زد تا به آسایشگاه! رسیدیم. اینجا شرایط کمی 
بهتر اما باز هم جان فرسا بود. کتک خوردن جیره هرروز 
اگر هنگام  را کتک می زدند.  ما  بهانه ای  به هر  بود و  ما 
هواخوری سرمان را باال می بردیم همه تنبیه می شدند. اگر 
می شد  بلند  از جای خود  قضای حاجت  برای  شب کسی 
بازرسی  روزانه  به طور  می خورد.  کتک  می دیدند  را  او  و 
همگانی  تنبیه  باعث  مسئله ای  کوچک ترین  و  می شدیم 
بعثی ها  اثر ضربه کابل  بسیاری در  می شد. عزیزان آزاده 
چشم خود را ازدست داده و آسیب های جدی دیده اند. غذا 
هم در حدی که فقط نمیریم، غذایی بی مزه که باعث شده 

بود همه بچه ها الغر و حتی مریض شوند.
حدود  نداشتند.  من  از  خبری  هیچ  من  خانواده  طرفی  از 
یک سال مرا مفقوداالثر قلمداد کرده بودند و حتی برایم 
بودند.  ساخته  برایم  نیز  قبری  شبه  شهادت گرفته،  مراسم 
محمدی  محمدرضا  شهید  برادرم  به  بعدها  قبر  این  البته 
رسید. محمدرضا در سال 65 مفقوداالثر و در سال 75 پیکر 
پاکش تفحص شد. در آن زمان تصمیم گرفته شد در همین 
این  برادرم  اینجاست که زمانی که  قبر دفن شود. جالب 
قبر را برای من در نظر گرفته بود لباس خود را درون قبر 

گذاشته بود که بعد از کندن قبر متوجه آن شدیم.
حدود یک سال که از اسارت من می گذشت، صلیب سرخ 
به اردوگاه ما آمد و من توانستم برای خانواده ام نامه بنویسم. 
امکان  شدند  مجبور  عراقی ها  سرخ،  صلیب  ورود  از  پس 
ورزش و برنامه های فرهنگی را برای ما مهیا کنند که در 
سال  دو  حدود  از  پس  داشت.  مثبتی  تأثیر  بچه ها  روحیه 
به خاطر سن  اسارتم می گذشت روزی گفتند شما  از  که 
کمتان باید به اردوگاه اطفال منتقل شوید! و ما را به کمپ 
کردند.  منتقل  سه(  )بند  سه  قاطع  رمادیه،  اردوگاه  هفت 
همچنین  و  ایران  علیه  تبلیغات  کار  این  از  بعثی ها  هدف 
تأثیرگذاری روی نوجوانان بود. در این اردوگاه امکانات 
بسیار سخت  لحاظ روحی شرایط  به  اما  بود  بهتری  مادی 

بود. بعثی ها در قالب کالس های زبان و کالس های هنری 
سعی می کردند بچه ها را به سوی خویش بکشانند. همچنین 
منافقین نیز در کمپ حضور پیدا می کردند و برای جذب 
اما توفیق چندانی  تبلیغ می نمودند؛  به سازمان خود  بچه ها 
ما همکاری  بود.  قوی  بسیار  بچه ها  ایمان  نداشتند چراکه 
بسیار کتک  دلیل  به همین  نمی کردیم و  آنان  با  را  الزم 
می خوردیم. یک سال و نیم این شرایط را تحمل کردیم و 
سپس کسانی را که مثل من همکاری نمی کردند در همان 
اردوگاه به قسمت دیگری منتقل کردند که تا آخر اسارت 

هم آنجا بودم.
شد  واقع  کشور  دو  موردپذیرش   598 قطع نامه  وقتی 
اسالمی مان  میهن  به  دوباره  که  بودیم  خوشحال  مدتی 
خاک  عراق  این که  دلیل  به  انتظار  این  اما  بازمی گردیم، 
ما را ترک نمی کرد به درازا کشید و پس ازآن با شنیدن 
آزادگان  میان  در  ماتم  موج  )ره(  راحل  امام  خبر رحلت 
به عشق  بچه ها  بود و همه  ما  مرشد  پیر و  امام  افتاد.  راه 
او این شرایط سخت را تحمل می کردند و از دست دادن 
امام ضایعه سنگینی بود. باالخره این شرایط هم سپری شد 
تا مردادماه سال 69 که کم کم زمزمه تبادل اسرا به گوش 
رسید. نمی توانم بگویم خوشحال بودم. بیشتر نگران بودم. 
مثل پرنده ای بودم که به قفسش عادت کرده. این که وقت 
روبرو  با چه صحنه هایی  و  می افتد  اتفاقاتی  چه  بازگشت 
می شوم مرا دچار دلهره می کرد. از طرفی تصور ایران بدون 

امام برای من و سایر آزادگان غیرممکن بود.
باالخره در تاریخ 26 مرداد اولین گروه اسرا مبادله شدند.

خاطره ای از دوران اسارت
پس ازآن که در تاریخ 1367/4/27 اولین بند قرارداد 598 
گرفت  تصمیم  عراق  رژیم  گردید  اجرا  بست(  )آتش 
اباعبداهلل  حرم  زیارت  به  را  تحمیلی  جنگ  اسرای  تمامی 
بند  بند و سومین  اولین  بود که هنوز  این در حالی  ببرد. 
بود  اسرا  آزادسازی  و  مرزها  به  عقب نشینی  که  قطعنامه 

اجرانشده بود. 
اسرا را اردوگاه به اردوگاه برای زیارت به کربال می بردند. 
اردوگاه ما در استان االنبار بود. گروه هشتم یا نهم بودیم 

و  می رفتیم  زیارت  به  که 
یک روز قبلش به ما اعالم کردند که فردا برای رفتن آماده 
چون  ناراحت  هم  بعضی  و  بودند  خوشحال  بعضی  باشید. 
به کربال می آمدند. صبح  با رزمندگان  دلشان می خواست 
آن روز ساعت چهار صبح سوار اتوبوس ها شدیم. در مسیر 
می کردند،  از شوق گریه  و  داشتند  بچه ها حالی  حرکت، 
ذکر می گفتند و... نزدیک ظهر به کربال رسیدیم. قبل از 
این که وارد حرم شویم یک مالی عراقی زیارت نامه خواند 
و بعدازآن برای پدر و مادر بچه ها دعا کرد و در آخر هم 

دعا به جان صدام کرد. 
در این زمان بچه ها همه با هم با صدای بلند دعای خدایا تا 
انقالب مهدی خمینی را نگهدار را خواندند. مالی عراقی 
به  و  را ساکت کند  بچه ها  می کرد هر طوری شده  سعی 
بچه ها  اما  ...؛  ساکت  یعنی  اسکت،  می گفت:  عربی  زبان 
کار خود را می کردند. دیگر طاقت نداشتیم، باوجود این که 
چندین گروه قباًل آمده بودند و ضریح آقا را تمیز کرده 
بودند و گردوخاک ها را برای تبرک برده بودند اما هنوز 
که  پارچه هایی  با  بچه ها  همراه  نبود.  تمیز  ضریح  باالی 
برای تبرک آورده بودیم ضریح را تمیز کردیم و زیارت 
و  جنگ  سال ها  نمی دانستم،  را  خود  حال  آنجا  کردیم. 
اسارت ما برای در آغوش کشیدن ضریح شش گوشه سرور 
و ساالر شهیدان بود و اکنون به آرزوی خود رسیده بودم. 
پس از خارج شدن از صحن و سرای اباعبداهلل به زیارت 
حضرت ابوالفضل العباس و چند تن از یاران امام علیه السالم 
رفتیم که حدود 500 متر فاصله داشت. زیارت بچه ها واقعًا 
دیدنی بود شوق وذوق زیارت حرم موالیشان تمام خستگی 
دوران اسارت را از بچه ها گرفته بود. بعد از زیارت ما را 

سوار اتوبوس ها کردند و به اردوگاه برگرداندند.
بازگشت به میهن

نوبت آزادی به اردوگاه ما هم رسید و در تاریخ 69/6/1 
تحت  کرمانشاه  در  هم  روز  سه  شدیم.  مبادله  مرز  در 
به  سپس  بودیم.  الزم  بررسی های  و  پزشکی  مراقبت های 
اصفهان رفتیم و پنجم شهریور به شیراز و سپس کازرون 
کازرون  عزیز  مردم  توسط  بی نظیری  استقبال  رسیدیم. 

)مسجد  محلمان  مسجد  اطراف  در  ازدحام  و  شد  انجام 
بر فراز  صاحب الزمان )عج(( بسیار زیاد بود و مردم مرا 
بسیار  شلوغی  دلیل  به  هم  مراسم  از  پس  می بردند.  دست 
مجبور شدم از راه پشت بام به خانه بروم؛ اما در همه این 
لحظات من فقط دنبال برادرم می گشتم و متعجب بودم که 
چرا او حضور ندارد. به من گفتند به سفر مشهد رفته اما 
حدس می زدم که شهید شده و به من نمی گویند که همین 
بود  دردناک  بسیار  برایم  خبر  این  بود.  افتاده  هم  اتفاق 
به  خاصی  عالقه  بود  من  پشتیبان  همواره  برادرم  چراکه 

هم داشتیم.
پس از اسارت

را  خود  تحصیالت  وطن  به  بازگشت  از  بعد  بالفاصله 
به درس  سال 1369-1370 شروع  همان  در  و  دادم  ادامه 
 1374 سال  در  کردم.  راهنمایی  سوم  مقطع  در  خواندن 
در  سال  همان  در  و  شدم  دیپلم  مدرک  اخذ  به  موفق 
تربیت بدنی  در رشته کارشناسی  و  کنکور شرکت کرده 
پذیرفته  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  ورزشی  علوم   و 
شدم. چهار سال بعد یعنی سال 1378 مدرک لیسانس خود 
ورزش  دبیر  به عنوان  سال ها  و  گرفتم  دانشگاه  این  از  را 
در دبیرستان های شهر کازرون فعالیت کرده و هم اکنون 
کنار  در  همچنین  هستم.  آموزش وپرورش  بازنشسته 
به عنوان  ورزشی  فرهنگی  مذهبی،  گوناگون  فعالیت های 
و  می کنم  همکاری  کازرون  شهید  بنیاد  با  ایثار  پیام آور 
دفاع  دوران  از  روایت هایی  دانشگاه ها،  و  مدارس  در 
جوانان  بدین وسیله  شاید  تا  می کنم  نقل  اسارت  و  مقدس 
 بیشتر با رشادت های رزمندگان و ایمان و ایثار آنان آشنا 

شوند.

فرازی از وصیت نامه آزاده محمدمهدی محمدی پیش از 
اسارت

برادران و خواهران و مردم مسلمان سعی کنید قبل از هر 
پیروز  داخلی خود  بر دشمن  و  تزکیه کنید  را  چیز خود 
شوید که دشمن های بیرونی چیزی نیستند. اگر انسان خود 
را تصفیه کرد و از هواهای نفسانی خالی شد و از شیطان 
برید و به رحمان روی آورد پیروز است. عزیزان من دنیا 
ماندگار نیست، ما مسافر هستیم تا وقت هست و تا مهلت 
ظواهر  باشیم.  خویش  آخرت  فکر  به  نگرفته اند  ما  از  را 
ثروت  ریاست، شهرت،  مقام،  نیست،  دنیا چیزی  فریبنده 
در  همیشه  که  بدانید  و  بسازید  را  خود  است  موقتی  و... 

محضر خدا هستید.
کارشناس  شجاعی،  امیرخسرو  مصاحبه:  تنظیم  و  تهیه 
فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 

کازرون.

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی
مصاحبه با آزاده محمدمهدی محمدی )قسمت سوم و پایانی(

مجردها گناهنکار نیستند
رستوران های  در  خصوصًا  تفرجگاه ها  بعضی  در  می دانید   آیا 

دشت ارژن متنهایی نصب شده که به موجب آنها، ورود مجردها ممنوع 
جوانان  با  مناسبی  برخورد  اماکن  و  رستوران ها  این  در  متأسفانه  است؟ 
مجرد انجام نمی شود، در حالی که بعضی از جوانانی که قصد ورود به این 
مناطق را دارند، مسافرند و تنها می خواهند دقایقی در این محل ها استراحت 
کرده و رفع گرسنگی کنند! البته ممکن است بعضی افراد قباًل کارهای 
را  مسئله  نباید صورت  مشکل  حل  برای  اما  باشند،  داده  انجام  ناشایستی 
پاک کرد. سؤال این است که آیا ورود افراد مجردی که برای دیگران 
مزاحمتی ندارند و کار خالفی هم انجام نمی دهند به این اماکن که تحت 
این جوانان  بیرون راندن  تلقی می شود، اشکال دارد؟ آیا  نظارت و سالم 
باعث نخواهد شد تا آنها به سمت مکان های غیررسمی و مسئله دار هدایت 
شوند؟  انتظار می رود بخش خصوصی و مسئوالن ذی صالح در این مورد با 
درایت عمل کرده و تدبیری اتخاذ کنند تا همه افراد جامعه بتوانند از حق 

طبیعی خود در بهره مندی از امکانات عمومی و خصوصی بهره مند شوند.

سال  بهمن ماه  محل،  اهالی  و  مردم  پیگیری  سال ها  از  پس 
پریشان،  بلوار  پشت  کوچه  سرد،  و  بارانی  هوای  در  گذشته 
زیرسازی  اینکه  بدون  عمران  و  توسعه  آپارتمان های  پشت 

کوچه تراز و تنظیم شود، آسفالت شد. 
کوچه  وسط  کانیو  متأسفانه  اندک،  زمانی  گذشت  با  االن 
فرونشست کرده و آب در آن جمع می شود و آسفالت آن نیز 

خراب شده و در حال جدا شدن است.
شهرداری محترم بیشتر بر کار پیمانکاران نظارت داشته باشد تا 

هزینه بیت المال این گونه بی نتیجه خراب نشود.
ساکنین پشت آپارتمان توسعه و عمران کازرون

رابطه  در  داریم  تقاضا  کازرون  محترم  شهرداری  از 
روی  که  شهدا  میدان  در  واحد  اتوبوس  ایستگاه های  با 
جدول کنار خیابان نصب شده فکری کنند چون هم بوی 
فاضالب مردم را اذیت می کند و هم بارها، وسایل مردم 
ازجمله گوشی تلفن همراه همشهریان از میان شبکه های 
بیرون  نتوانسته اند  و  افتاده  کانال  داخل  جدول،  روی 

بیاورند.
موزاییک  و  جدول  کامل  پوشش  جهت  خواهشمندیم 

نمودن آن جهت رفاه حال مسافران اقدام نمایند.
یک شهروند

مردم چه می گویند؟

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

 1398/04/20  -  139860311016000499 شماره  رأی  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای سید 
 1769 شناسنامه  شماره  به  نوراله  سید  فرزند  خالری  نوری  طاهر 
صادره از سپیدان در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی دیم به 
واقع  اصلي   3 از  فرعي   66 پالک  مترمربع  مساحت 22535/71 
از مالک رسمي  به خالر خریداری  در قطعه یک بخش 3 مشهور 
آقای نوراله نوری 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند 
رسید، ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   1398/05/14  -  139860311016000646 شماره  رأی  برابر 
متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  سپیدان)اردکان( تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه  مستقر در واحد  فاقد سند رسمي  و ساختمانهای 
آقای محمد وثوق فرزند علي به شماره شناسنامه 3315 صادره از شیراز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعي 
دیم به مساحت 26671/94 مترمربع پالک 61 فرعي از 3 اصلي واقع در قطعه یک بخش 3 مشهور به خالر خریداری از مالک 
رسمي آقای علي وثوق 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
                      1398/06/21 دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ  صادر خواهد شد.  86/م الف            تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/06 

 31432/191194
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 ساختمانهاي فاقد سند رسمی
ثبتي اراضي و  تعیین تکلیف وضعیت  برابر رأی شماره 139860311016000614 - 1398/05/09 هیأت اول موضوع قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای 
عظیم اسدی فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 872 صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 9803/11 مترمربع 
پالک 228 فرعي از 9 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به کوشکمور خریداری از مالک رسمي آقای نوراله یزدان 
شناس 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

نمایند. بدیهي است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/21  85/م الف            تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/06 

 31433/191193                                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 ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 1398/04/20  -  139860311016000498 شماره  رأی  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای سید 
 1769 شناسنامه  شماره  به  نوراله  سید  فرزند  خالری  نوری  طاهر 
صادره از سپیدان در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی دیم به 
مساحت 1091/95 مترمربع پالک 65 فرعي از 3 اصلي واقع در 
قطعه یک بخش 3 مشهور به خالر خریداری از مالک رسمي آقای 
نوراله نوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند 
رسید، ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  88/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/21                     
  31430/191196

محسن مظفري نیا– رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی
 1398/05/03  -  139860311016000564 شماره  رأی  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای علي 
راستگو فرزند ویسعلي به شماره شناسنامه 2713 صادره از شیراز 
به مساحت 13745/04 مترمربع  باغ دیم  در ششدانگ یک قطعه 
پالک 68 فرعي از 3 اصلي واقع در قطعه یک بخش سه مشهور به 
خالر حصه مشاعي خود متقاضي محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در 
به  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
است در صورت  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

مالکیت صادر خواهد شد.  89/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/21                     
  31429/191197

محسن مظفري نیا– رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی
 1398/05/03  -  139860311016000563 شماره  رأی  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای علي 
راستگو فرزند ویسعلي به شماره شناسنامه 2713 صادره از شیراز 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 15518/57 
بخش  یک  قطعه  در  واقع  اصلي   3 از  فرعي   67 پالک  مترمربع 
گردیده  محرز  متقاضي  خود  مشاعي  حصه  خالر  به  مشهور  سه 
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 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي  به  را  دادخواست خود 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  90/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/21          31428/191198 
محسن مظفري نیا– رییس ثبت اسناد و امالک سپیدان
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