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محرم  با  فروردین ماه 1340 مصادف  در  پور(  طاهری  )احد  سردار شهید 
حسینی در کازرون و در خانواده ای کشاورز پا به عرصه وجود گذاشت. در 
سن پنج سالگی به نماز ایستاد و در همان کودکی به دیگران، آموخته های 
خود را تعلیم می داد. او هر روز بچه های هم سن و سال خود را جمع می کرد 
و خود به عنوان امام جماعت جلو آنها نماز می خواند. تحصیالت خویش را 
تا پایان مقطع متوسطه در مدارس مرآت، جلوه و هنرستان دکتر شریعتی 
گذراند. در اوایل انقالب در حالی که درهنرستان مشغول به تحصیل بود و 
با توجه به اینکه او مدتی در مسجد و جلسات خصوصی حضور داشت، لذا 
زودتر از دوستانش به فعالیت علیه رژیم مشغول شد، به طوری که چندین 
بارها ضربه   مسیر  این  در  و  قرار گرفت  رژیم  مزدوران  مورد هجوم  بار 

باتوم های آن خودفروختگان، پیکر نازنینش را چون – ماهپاره ای که در 
خسوف قرار گیرد – کبود ساخت.

مختلف  دوره های  و  پرداخته  فعالیت  به  بسیج  در  انقالب  پیروزی  از  بعد 
جبهه های  راهی  مدتی  از  بعد  سر گذاشت.  پشت  موفقیت  با  را  آموزشی 
امتحانات شرکت کرده و  در  از جبهه،  بازگشت  از  بعد  و  غرب گردید 
موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید. هنوز مدرک دیپلم را به دست نیاورده 
بود که به جمع سبز پوشان سبز اندیش سپاه پاسداران پیوست و با ورود او 
به سپاه، حضورش را در جبهه های نبرد نمایان ساخت و در جبهه های سر 
پل ذهاب، بستان، چزابه، شوش، پاسگاه زید، جزیره مجنون، دشت عباس، 
ابوغریب، حاج عمران، فّکه و بسیاری دیگر از مناطق غرب و جنوب به 
مبارزه با دشمنان همیشه اسالم و انقالب پرداخت. با تأسیس تیپ فاطمه 
الزهرا )س( از لشکر 19 فجر مسئولیت جانشینی گردان به این پاسدار جان 
بر کف محول گردید و او نیز با تقدیم جان عزیز خویش به خوبی از عهده 
انجام این مسئولیت سنگین برآمد. زمانی که برای مدتی به مرخصی می آید، 
مأموریتش را پایان یافته نمی بیند، لذا راهی پادگان آموزشی شده و در آنجا 
به آموزش نیروهای اعزامی مشغول می شود؛ کمتر کسی می توان یافت که 
مانند او در جبهه ها و یا در حال آموزش باشد. سردار شهید احد طاهری 
خیبر،  المبین،  فتح  عملیات های  در  بسیار  حماسه آفرینی های  از  بعد  پور 
بیت المقدس، بدر و ...، جزیره مجنون را با قطرات خون خویش گل افشان 
ساخت و بهاران واقعی را در دوازدهمین روز از فروردین 1364 به میهمانی 
روزهای زخمی مجنون فرا خواند. پیکر مجروح و غرقه به خون او توسط 
همرزمان دلسوخته اش به بیمارستان صحرایی انتقال یافت. اما احد، تنهایی 
جبهه ها، که دلش را آن سوی آسمان جا گذاشته بود، ساعتی بیشتر میهمان 

حماسه سازان مجنون نبود. او رفت تا عاشقانه به مردان سرانجام بپیوندد.
خاطراتی از زبان دوستان و همسنگران :

).... در آخرین بار که به جزیره مجنون می رفتیم، نزدیکی ظهر بود و در 
سایه  در  ماهم  برایمان حل شود؛  به جزیره  تا مشکل ورود  ماندیم  جفیر 
در  است؟  چطور  هوا  »گفتم  »اََحد  به  که  بودیم  کشیده  دراز  مینی بوس 
من  برای  می توانست  جواب  این  شاید  جهنم(  از  )خنک تر  گفت  جواب 
مطالبی در بر داشته باشد، هم پاسخی در مقابل شرایط قیامت و هم اینکه 
را  انسان  کوتاه  جمالتی  با  برخوردهایش  در  او  را.  خودش  پرواز  شاید 

متوجه مطالبی خاص می کرد.(
خالصه ای از وصیتنامه شهید:

بدانید که اگر در راه دین خدا برای جهاد خارج نشوید خدا شما را به عذابی 

دردناک مغذب می سازد و خدا قومی دیگر به جای شما برمی گمارد و شما 
به خدا زیانی نرسانیده اید بلکه خود را زیانکار ابدی ساخته اید و خدا بر هر 

چیز توانست.
ای خدا عاشقانت به شب در محراب عبادت سراپا عجز و نیاز و عرق را 
زنده و به هنگام روز شیر بیشه شجاعت دیده قلبشان نگران جمال یار و 
جانشان محو دیدار دوست و دلشان از غم هجر کوی معشوق محزون است 
نمی گرفت.  قرار  نبود یک لحظه روحشان در کالبد مادی  اگر اجل مقدر 
آری عشق به رضوان و خوف از عذاب یکباره بین جان و تنشان جدایی 
می انداخت خدایا کدام جستجوگر به جستجویت برخواست و ترا نیافت و 
کدام عاشق دلباخته به درگان لطفت آمد و به وصال تو نرسد آنان که در 
این دریای پرخروش حیات به جستجویت برخواستند تو را یافتند و آنان 
که به عشق دیدارت با پای دل به سویت آمدند با دیده جان به دیدارت نائل 
شدند بارالها این زره بی مقدارانی نیازمند سراپا پر از عیب این اسیر هوای، 
این عمر بر باد داده و روز و شب خود را تباه کرده و دل به زخارف دنیا 
بسته و بال و پر از بار گناه شکسته را از آلودگی نجات بخش و از این منیت 
و خودیت خطرناک نیستم کرده و با رساندن به مقام فنای در عشقت هستم 

کن و مرا از درگاه لطفت مران و از عنایت و رحمتت محروم مگردان.
عزیزان، من تا به حال وصیت نامه های متعدد نوشتم ولی بعدًا ز برگشتن از 
جبهه آن ها را پاره می کردم ولی این بار که برای دفاع از اسالم و جمهوری 
اسالمی از خانه خارج می شوم و پا در چکمه می کنم روحم از شدت درد 
می سوزد، قلبم، می خروشد احساسم شعله می کشد و بندبند وجودم از شدت 
درد صیحه می زند  احسان می کنم که در این دنیا دیگر جای من نیست، با 
همه وداع می کنم و می خواهم فقط با خدای خود تنها باشم خدایا، به سوی 
در جوار رحمت خویش  مرا  تو  می گریزم  عالمیان  و  عالم  از  می آیم  تو 
سکنی ده. برادران: من می خواهم که از آن سرباز اسالم در زمان پیغمبر 
روبروی  در  زمانی  که  کنم  دنبال  را  او  انگیزه  و  هدف  و  بگیرم  درس 
امپراطوری ایران قرار گرفت، امپراطور ایران به او گفت، شما عرب ها چه 
می خواهید و برای چه می جنگید و هر روز عده ای را به کشتنم دهید و او 
در جواب فرمود که ما نه برای خاک می جنگیم و نه برای آب می جنگیم 
و نه برای کشورگشایی می جنگیم و نه برای ریاست می جنگیم و... گفت 

پس برای چه می جنگیم؟
لنخرج العباده من عباده العباد الی عباده )برای این که بندگان خدا را از 
چنگان بندگان نجات دهیم  و به سوی بندگی خدا سیر دهیم. آری هدف و 
استراتژی ما هم باید همین باشد که در هر جا و هر مکان بندگانی را دیدیم 

که در زیر یوغ استعمار بندگان دیگرند نجات دهیم و به سوی بندگی خدا 
سیر دهیم با شکست صدام رسالت ما به پایان نمی پذیرد رسالت ما طوالنی 
است و باید کلمه ال اله اال ا... را تحقق بخشیم. عزیزانم: ما بیشتر از مادر 
تولید نمی شویم و فقط یکبار هم می میریم و حتمًا هم میمیریم پس چه بهتر 
که این مرگ در راه خدا باشد نترسید از مرگ نهراسید زیرا که این مرگ 

فقط نقل مکانیست.
و  آمد  خواهد  شما  سراغ  به  مرگ  بمیرد  شما  که  بخواهد  شما  اگر  و 

نمی توانید از مرگ فرار کند.
این ما تکونو ایدرک الموت ولو کنتم فی بروج مسیده هر کجا که باشید 
پنهان  برجهی  محکم ترین  در  چه  اگر  آمد  خواهد  شما  سراغ  به  مرگ 
شده باشید ولی اگر خدا نخواهد که شما به زودی بمیرید اگر شما را در 
آتش بیندازند. نمی سوزید همچنان که حضرت ابراهیم )ع( نسوخت چون 
مصلحت خدا در این بود که ابراهیم زنده بماند و رسالتش را به پایان رساند 

فقلنا یا نارکونی برد او سالما علی ابراهیم و خدا می فرماید:
ابراهیم. پس  بر  باش  به آتش گفتیم که ای آتش سرد و سالمت  ما  که 
خیال نکنید که هر که به جبهه می رود فورًا کشته خواهد شد و اما پدر 
نبودم شرمنده ام،  برای شما  این مدت عمر خوبی  در  می دانم که  مادر:  و 
از شما می خواهم که در جشن شهادتم گریه نکنید تا شاید بتوانم این بار 
چهره شرمنده خود را با خون سرخم بپوشانم، امیدوارم که مرا ببخشید و 
تو  از  ببخشد  مرا  گناهان  خداوند  شاید  تا  کنید  آمرزش  طلب  من  برای 
برادرم می خواهم که تقواپیشه کنید و دل به دنیا نبندید چون قرآن کریم 
می فرماید: و من یتقل اهلل یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث ال یحسب و 
اگر تقواپیشه خود سازید خداوند از جاهایی برای شما روزی می فرستد که 
حساب آن را نمی کردید و از شما خواهرانم می خواهم که  زینب وار در 
عزایم صبور باشید و تنها کلمه: انا هلل و انا الیه راجعون والهی رضا برضاک 

را بر زبان داشته باشید که خدا با صابران است.
اللهم احینما سعیدا و امتنا شهیدا- خدایا حیاتمان را سعادتمند و مرگمان را 

شهادتمند قرار بده.
و قتال فی سبیلک فوفق لنا، خدایا به ما توفیق عنایت کن که در راه تو 

کشته شویم.
والسالم          

به امید پیروزی اسالم بر کفر جهانی 63/12/27 
روحشان شاد راهشان پر رهرو

روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون

سردار شهید احد طاهری پورسرداران شهید

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  هیات   99/2/29  –  1399860311013000042 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم حکیمه 
و  آباده  حوزه  از  صادره   ۷۷۲۵ شماره  بشناسنامه  عباس  میرزا  فرزند  حسینی 
شماره ملی ۲۴۱۰۰۷۵۹۲۴- موازی دو دانگ مشاع از شش دانگ یک بابخانه 
به مساحت 215/40 مترمربع تحت پالک ۲۱۸۴ /۹۹۲۲ مفروز و مجزی شده 
از پالک ۳۹۱ /۹۹۲۲ واقع در قطعه پنج بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده شهر 
اکبر  علی  شهید  کوچه  صادرات  بانک  كوچه  خمینی)ره(  امام  خیابان  صغاد 
عبداللهی خریداری مع الواسطه از مالکیت محمدقلی سعادت جهت اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است، در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9     تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24       

33570/192476                 20/ م الف 

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

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

موضوع  هیات   99/02/25  –  139960311013000031 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
محسن یزدان پناه فرزند منوچهر بشناسنامه شماره 335 صادره از حوزه مرکزی 
آباده و بشماره ملی 24109983311 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
333 متر مربع کل پالک 1862/29 واقع در قطعه دو بخش 15 فارس شهرستان 
عباس حیدر  ورثه  مالکیت  از  آباده خریداری در خصوص عرصه  آباده شهر 
پناه و اعیانی از مالکیت احمد و محمود جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت 
اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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 مراجعه قضایی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
ناریخ انتشار نوبت اول : 99/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24
م.الف 13    

 33520/192464
عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  هیات   99/3/20  –  1399860311013000095 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض آقای 
محمدمهدی صفاییان فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 124 صادره از حوزه 
از  مشاع  سهم  دوازده  اعیانی  در   2410854311 ملی  شماره  به  و  آباده  یک 
جمله 72 سهم سهام شش دانگ اعیانی یک بابخانه به مساحت عرصه 422/57 
مترمربع تحت پالک 1451 واقع در قطعه یک بخش 15 فارس شهرستان آباده 
اکبر  علی  مرحوم  مالکیت  از  خریداری  سبزعلیان  شهید  کوچه  قدس  خیابان 
صفاییان  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
است، در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9      تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33579/192484          22/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  هیات   99/2/29  –  1399860311013000041 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض آقای 
محمدعلی رعیتی فرزند عباس بشناسنامه شماره ۵۵ صادره از حوزه آباده و به 
شماره ملی ۲۴۱۱۴۱۲۱۵۰ موازی چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک بابخانه 
به مساحت 215/40 مترمربع تحت پالک 9922/2184 مفروز و مجزی شده از 
پالک ۳۹۱ /۹۹۲۲ واقع در قطعه پنج بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده شهر صغاد 
خیابان امام خمینی)ره( كوچه بانک صادرات کوچه شهید علی اکبر عبداللهی 
خریداری مع الواسطه از مالكیت محمد قلی سعادت جهت اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است، در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24           33569/192475       21/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

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

موضوع  هیات   99/2/28  –  139960311013000035 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض اقای 
هادی شریفی فرزند حاجی خان بشناسنامه شماره 10 صادره از حوزه آباده و 
بشماره ملی 2411336225 در شش دانگ یک درب باغ به سماحت 2202/50 
متر مربع تحت پالک 9979/528 واقع در قطعه 10 بخش 15 فارس شهرستان 
االمین  روح  و  سعادت  اقا  ثانی  مالکیت  از  خریداری  حشمتیه  روستای  آباده 
کریمی ) تنها دو تن از وراث مرحوم خاتون جان کریمی ( جهت اطالع عموم 
اشخاص  فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه  به  نوبت  دو  در  مراتب 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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 
مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
ناریخ انتشار نوبت اول : 99/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24
م.الف 14 

33522 /192466

عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  هیات   99/2/28  –  1399860311013000161 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض خانم قز امان 
محمدنیا دوقزلو فرزند کرمعلی به شناسنامه شماره 7090 صادره از حوزه شش 
آباده و به شماره ملی 2410723561 موازی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
بابخانه به مساحت 189/95 مترمربع تحت پالک 9919/1245 مفروز و مجزی 
شده از پالک 9919 اصلی واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده 
شهر صغاد اراضی اکبرآباد خریداری مع الواسطه از مالکیت آقای محمدقلی 
سعادت  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
است، در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33581/192485                    28/ م الف
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر   – باغبان  عبدالمهدی 

آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  هیات   99/2/28  –  1399860311013000161 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالكانه بالمعارض خانم پروانه 
محمدنیا دوقزلو فرزند کرمعلی به شناسنامه شماره 7089 صادره از حوزه شش 
آباده و به شماره ملی 2410723551 موازی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
بابخانه به مساحت 189/95 مترمربع تحت پالک 9919/1245 مفروز و مجزی 
شده از پالک 9919 اصلی واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده 
شهر صغاد اراضی اکبرآباد خریداری مع الواسطه از مالکیت آقای محمدقلی 
سعادت  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
است، در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/9         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

33580/192485                               27/ م الف

عبدالمهدی باغبان – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  1399860311013001149-98/11/27هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد 
حوزه  از  صادره   3638 شماره  شناسنامه  به   کیامرث  فرزند  کریمی  حسین 
آباده و به شماره ملی 2410521241-در شش دانگ یک بابخانه به مساحت 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  تحت پالک 9928/3237  مربع  420/76متر 
بهمن  آباده شهر  فارس شهرستان  قطعه شش بخش 15  واقع در   9928/1442
مراتب در  اطالع عموم  قاسمی جهت  مالکیت حسن  از  الواسطه  مع  خریداری 
به  نسبت  اشخاص  . در صورتی که  میشود  فاصله 15رو زآگهی  به  نوبت  دو 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت مذکور و عدم  بدیهی است در صورت   . نمایند  قضایی تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشا رنوبت اول  : 99/4/24          تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/5/8 

م الف /35            192505/ 33657

عبدالمهدی باغبان -       مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ّآباده 


