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آگهی

سرداران شهید

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

موضوع  هیات   99/2/25-  1399860311013000029 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
مریم السادات موسوی کیفته فرزند سید اصغر بشناسنامه شماره 675صادره از 
به مساحت  بابخانه  ملی 1209345900- در شش دانگ یک  بشماره  آباده و 
از پالک 9921/49 واقع  متخذه  مربع تحت پالک 9921/636  165/50متر 
سفید  کت  اراضی  صغاد  شهر  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش  پنج  قطعه  در 
صغاد خیابان اقبال الهوری کوچه مجید اهالی خریداری مع الواسطه از مالکیت 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  جهت  کریمی  اسمعیل 
آگهی می شود در صورتی  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 
نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  دادخواست خودرا   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  .بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 6/1/ 99

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/6/16
                33871 / 192666   

 م الف 67                    

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 وساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  هیات   99/4/31-1399860311013000234 شماره  رای  1-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احمد 
آباده   6 حوزه  از  صادره   5011 شماره  بشناسنامه  رضا  محمد  فرزند  طالبی 
دانگ یک  از جمله شش  مشاع  دانگ  سه  در  ملی 2410702651-  وبشماره 
و  مفروز   9922/2192 پالک  تحت  380/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب 
مجزی شده از پالک 9922/330واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان 
مع  خریداری  )ره(  خمینی  امام  خیابان  آباد  محمد  اراضی  صغاد  شهر  آباده 
الواسطه از مالکیت محمد تقی صالحی احد از وراث مرحوم حاج حسن صالحی 
مرضیه  خانم   99/4/31-1399860311013000236 شماره  رای  برابر   -2
وبشماره  آباده  از حوزه 6  بشناسنامه شماره 131 صادره  فرزند سعید  سعادت 
ملی 2539666876-در سه دانگ مشاع از جمله شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 380/20 متر مربع تحت پالک 9922/2192مفروز و مجزی شده از 
پالک 9922/330 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر صغاد 
از مالکیت  الواسطه  امام خمینی )ره( خریداری مع  اراضی محمد آباد خیابان 
محمد تقی صالحی احد از وراث مرحوم حاج حسن صالحی جهت اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا ض 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 : 99/06/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/16 

م الف 88 
34051 /192700 

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

1-برابر رای شماره 1399860311013000238 و 139960311013000240      
- 99/5/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای احمد طالبی فرزند محمد رضا بشناسنامه شماره 5011صادره از 
حوزه 6 آباده وبشماره ملی 2410702651- در سه دانگ مشاع از جمله شش 
دانگ یک باب مغازه به مساحت 34/35 متر مربع تحت پالک 9922/2191 
مفروز و مجزی شده از پالک 9922/799 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس 
شهرستان آباده شهر صغاد اراضی محمد آباد خیابان امام خمینی )ره( خریداری 
مع الواسطه از مالکیت شمسی فریدونی احد از وراث مرحوم نصیر فریدونی 
مرضیه  خانم   99/5/1-139960311013000240 شماره  رای  برابر   -2
سعادت فرزند سعید بشناسنامه شماره 131 صادره از حوزه 6 آباده و بشماره 
ملی 2539666876- در سه دانگ مشاع از جمله شش دانگ یک باب مغازه 
به مساحت 34/35 متر مربع تحت پالک 9922/2191 مفروز و مجزی شده از 
پالک 9922/799 واقع در قطعه پنج بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر صغاد 
از مالکیت  الواسطه  امام خمینی )ره( خریداری مع  اراضی محمد آباد خیابان 
عموم  اطالع  جهت  فریدونی  نصیر  مرحوم  وراث  از  احد  فریدونی  شمسی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می   . باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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 : 99/06/1       تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/16 

م الف 87                                              192701 / 34052        

عبدالمهدی باغبان -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده         

مرحوم رجبعلی طاهری مبارزات انقالبی خود را از سال ۱۳۲۹ با پخش 
تراکت و حمایت از صنعت ملی شدن صنعت نفت آغاز کرد و در 
سال ۱۳۳۱ در قیام و تظاهرات ۳۰ تیر علیه دولت قوام السلطنه ادامه 

داد.
سرویس سیاسی خبرگزاری فارس؛ شیراز-  مرحوم رجبعلی طاهری 
در ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ در کازرون دیده به جهان گشود و  ۲۴ مهر 

۱۳۹۲ دیده از دنیا فروبست.
و  بود  انقالب  از  پیش  مردمی  و  دانشجویی  مبارز  چهره های  از  او 
اولین فرمانده سپاه در استان فارس و نماینده مردم کازرون در دوره 
اول مجلس شورای اسالمی بود. وی همچنین یکی از اعضای شورای 

مرکزی حزب جمهوری اسالمی بود. 
وی مبارزات انقالبی خود را از سال ۱۳۲۹ با پخش تراکت و حمایت 
از صنعت ملی شدن صنعت نفت آغاز کرد و در سال ۱۳۳۱ در قیام 
و تظاهرات ۳۰ تیر علیه دولت قوام السلطنه ادامه داد. همچنین در سال 
۱۳۳۲ پس از کودتای ۲۸ مرداد به علت پخش تراکت علیه حکومت 
زمستان«  »لبخندهای  کتاب  در  زمینه  این  در  شد.  بازداشت  زاهدی 
خاطرات رجبعلی طاهری که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر 

شده می خوانیم:
بعد از کودتای ۲۸ مرداد پس از انجام یک دوره حرکت های موضعی 
به وسیله آیت اهلل طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شیبانی و برخی دیگر 

از افراد مبارز نهضت مقاومت ملی تشکیل شد. عمده کار این گروه 
نهضت  کارهای  جمله  از  بود.  کودتاچیان  علیه  مقاومت ها  رهبری 
مقاومت، انتشار تعدادی نشریه به صورت مخفی بود که از آن جمله 
می توان به نشریه های »راه مصدق« و »دفاعیات مصدق« اشاره کرد.

در آن روزها من در حزب مردم ایران فعالیت داشتم و این نشریه ها 
را در شیراز و کازرون پخش می کردم.

در ارتباط با پخش این نشریه ها و اعالمیه ها برای اولین بار در سال 
۱۳۳۲ دستگیر شدم ولی چون به سن قانونی نرسیده بودم پس از سه 
روز آزاد شدم. در آن زمان هنوز ساواک به وجود نیامده بود و رکن 
دوم که بخشی از ارتش به حساب می آمد وظیفه ساواک را برعهده 
داشت. عوامل رکن دو با تطبیق دادن دست خط اعالمیه ها و اوراق 
امتحانی دانش آموزان دقیقًا دریافته بودند که نوشتن اعالمیه کار من 
بوده است و البته من هم پس از دستگیری منکر شدم. نشریه هایی که 
ما از سال ۱۳۳۲ به بعد در کازرون تکثیر و پخش کردیم سه گرایش 

عمده داشتند:
۱ ـ مبارزه با رژیم شاه و کودتای زاهدی

۲ ـ محکومیت قرارداد کنسرسیوم و پیمان های بغداد و سنتو
۳ ـ حمله علیه توده ای ها و خیانت های آنان

در مورد موضوع اول رژیم شاه که در پس کودتای زاهدی به استبداد 
درباب  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  بود،  شده  متوسل  پیش  از  بیش 

موضوع دوم به محکومیت قراردادهای استثماری تازه منعقده اعتراض 
کردیم. قرارداد کنسرسیوم که بهانه ای بود برای غارت نفت از جمله 
ایران،  از کشورهای  متشکل  نیز که  بغداد  پیمان  بود  قراردادها  این 

عراق و ترکیه و پاکستان بود محور مخالفت و اعتراض بود. 
اساس این پیمان حفظ منافع آمریکا در منطقه بود پیمان بغداد پس از 

خروج عراق از این قرارداد به پیمان سنتو تغییر نام داد
اساس این پیمان حفظ منافع آمریکا در منطقه بود پیمان بغداد پس از 
خروج عراق از این قرارداد به پیمان سنتو تغییر نام داد. بخش سوم این 
نشریه نیز به افشای خیانت توده ای ها اختصاص یافت که توان خود را 
در خدمت عوامل کودتا قرار داده بودند این نشریه توسط تنها دستگاه 
از تجار  اختیار فرزند یکی  ماشین نویسی موجود در کازرون که در 

قرار داشت تایپ شد و در تیراژ محدودی منتشر شد.
او  بودیم  با خود جلب کرده  برای همکاری  را  این شخص  رضایت 
همکالس من در مدرسه بود و کمک شایان توجه اش در ماشین کردن 

متن نشریه بسیار مهم تلقی می شد. 
ما عالوه بر آن شعارنویسی بر روی دیوارها و پخش تراکت و اعالمیه 
در دبیرستان را نیز برعهده داشتیم بر روی این اعالمیه ها نوشته شده 
بود: مرگ بر رژیم زاهدی، مرگ بر رژیم شاهنشاهی، زنده باد مصدق 
و غیره ما برای پخش این اعالمیه از کمک یکی دیگر از دوستان که 

عالی نام دارد و اینک ساکن شیراز است استفاده می کرد.

برگی از خاطرات مرحوم رجبعلی طاهری؛
 از پخش اعالمیه و تراکت در کازرون تا نخستین دستگیری

روزنـامـه طلـوع و 

هفته نامه طلوع جنوب 

آگهـی و مشــترک 

می پـذیـرد

  32344772

42229246

گردشگری

برخی در گیر و دار زندگی به ما یادآوری می کنند که می توان با وجود درد هم ادامه داد و 
متوقف نشد؛ این بار داستان یک صعود بازگوکننده توانایی انسان است.

به گزارش ایسنا، روزگار هیچ گاه نقشه هایش را پیش از موعد به ما نشان نمی دهد، به وقتش 
غافلگیرمان می کند و گاه آنقدر مسیر زندگی مان را تغییر می دهد که شاید سازگاری با آن 
شروع  تازه  این  و  می شود  همه چیز عوض  لحظه  یک  حادثه،  اتفاق، یک  یک  باشد.  دشوار 

ماجراست. 
محمدحسین کیاشمشکی، ۲۲ ساله بود که هنگام اسکی دچار ضایعه نخاعی شد. می گوید ۱۴ 
تصمیم  اما  شنید  زیادی  حدیث های  و  و حرف  کشید  زیادی  سختی های  شد،  خانه نشین  ماه 
گرفت بایستد و از نو شروع کند؛ این بار کوهنوردی  و طبیعت گردی را انتخاب کرد. او به 
تازگی تا ارتفاع ۴ هزار و ۸۰۰ متری دماوند صعود کرده اما اگر فدراسیون کوهنوردی و برخی 
مسئوالن ورزشی حمایتش می کردند و وسیله ای در اختیارش می گذاشتند شاید می توانست به 

آرزویش برسد که ایستادن بر قله دماوند است.
کیاشمشکی با ایسنا به گفت وگو نشست و از تجربه صعود خود به دماوند گفت که در ادامه 

می خوانید.
 داستان صعود به دماوند 

سرکچال اولین قله ای بود که حدود سه سال پیش به آن صعود کردم؛ بخشی از مسیر را با 
قاطر و بخش دیگری را خودم رفتم، در ادامه به قله آبک صعود کردم و پس از آن با توجه 
به شرایطم خداوند به من قدرت داد و به کوهنوردی روی آوردم به گونه ای که سال بعد به سه 
قله سبالن، توچال و کلون بستک رفتم. قبل از دماوند هم به پنج قله اسپیدچال، اورجین، سیچال، 
دشت هملون و بندبزرگ صعود کردم تا بدنم آمادگی الزم را کسب کند. هدفم رسیدن به 
آبشار یخی در ارتفاع ۵ هزارمتری بود اما با توجه به شرایطی که داشتم در ارتفاع ۴ هزار  و 
این حال صعودم ۱۱ ساعت طول  با  باالتر بروم.  نتوانستم  ۸۰۰ متری زانوهایم خالی کرد و 

کشید و دو روزه بود.
 ترس خود را کنار بگذارید 

افراد دچار آسیب نخاعی ویلچری می شوند و بقیه هم می گویند که باید خود را با شرایط وفق 
بدهید. در مورد این ضایعه هم به ویژه در رسانه ملی صحبتی نمی شود. باید بگویم که در ضایعه 
نخاعی، آسیب دیدگی مهره های سینه به پایین  باعث بی حسی کمر به پایین، تحلیل عضالت 
و از دست رفتن حس المسه و حرکتی فرد می شود  و آسیب دیدگی مهره های سینه به باال هم 
باعث از دست دادن اندام تحتانی و فوقانی یعنی دست و پا می شود بنابراین قدم برداشتن با 

آسیب نخاعی خیلی سخت است.  
موضوع بعدی در آسیب نخاعی، نداشتن تعادل است. برخی از افراد آسیب دیده که با واکر راه 
می روند حتی یک صدم ثانیه هم نمی توانند روی پای خود بایستند چون تعادل ندارند و تمام 
فشار حفظ  تعادل روی دست ها می افتد. این افراد  برای ایستادن و کوهنوردی باید ترس خود 
را کنار بگذارند، هرچند اینگونه هم باز سخت است و صعود به دماوند نیز برای من سخت بود.  

 وقتی آبشار یخی دور شد 
همه سختی کوه دماوند تا آبشار یخی است یعنی سختی صعود از یال کافر دره که باید از 
سنگ ها عبور کرد، شروع می شود و تا آبشار یخی ادامه دارد اما پس از آن مسیر هموارتر 
است و به راحتی می توان به قله رسید. شاید پس از آن خستگی و ارتفاع اذیت کند. رسیدن به 
آبشار یخی برایم سخت بود، عضالتم مخصوصًا عضالت همسترینگم کاماًل گرفت و زانویم 

قفل کرد اما خوشبختانه تا ارتفاع ۴ هزار و ۸۰۰ متری رفتم.  
کوهنوردی جزو رشته های سخت است که مدال و کاپی هم ندارند و آسیب نخاعی آن را 
سخت تر می کند. من هشت پالتین در کمرم دارم که اگر در ارتفاع باال کمی سرما بخورد واقعًا 
اذیت کننده است. در کل با توجه به شرایطم صعود به این ارتفاع هم خوب است. تا جایی هم 
که در اینترنت جستجو کرده ام، متوجه شده ام کسی حتی در خارج از کشور  با ضایعه نخاعی 
البته افرادی هستند که پای خود را از دست  کوهنوردی نمی کند و به این ارتفاع نمی رسد. 
داده اند اما پروتز می گذارند که حکم  ساق پا را دارد و راحت راه می روند. این افراد بیشتر به 

چشم می آیند در حالی که وضعیت ما سخت تر است.  
 با ضایعه نخاعی هم می توان به قله رسید 

۶ سال پیش مستندی دیدم که جیمی اندرو توانست با دست و پای قطع شده به قله ماترهورن 

سوئیس صعود کند که به آن کوهستان قاتل می گویند؛ این مستند برایم مثل جرقه ای بود که 
بتوانم کوهنوردی کنم. دوست دارم صعودهای من هم برای دیگر افراد هدف و انگیزه ای باشد 
چون متأسفانه برخی از افراد ضایعه نخاعی افسرده شده اند، برخی خودکشی کرده اند و برخی 
هم خالفکار شده اند و رسانه ملی هم حرفی نمی زند. با این حال نخاع من ۸۰ درصد آسیب دیده 

است  و دوست دارم بقیه ببینند تا شاید برایشان انگیزه ای باشد.  
 حس ترحم آزاردهنده!  

اما  به کوهنوردی عالقه داشتم  اتفاق هم  این  از  از آنجایی که شمشک زندگی می کنم قبل 
بحث کوهنوردی عادی با صعود به قله خیلی متفاوت است. عالوه بر این کارهای یک فرد 
آسیب دیده را بقیه انجام می دهند و او چیزی در اختیارش نیست به همین دلیل نسبت به او 
حس ترحم پیدا می کنند. برخی بعد از این اتفاق فکر می کنند زندگی شان به پایان رسیده و 
انتخاب کردم که خیلی سخت است و  اما من کوهنوردی را  برخی هم نگران آینده هستند 
باعث شده که حس ترحم خیلی کمتر شود، حتی خیلی افراد ذوق می کنند و می پرسند که 
دوباره چه زمانی به کوه می روم. در واقع کوهنوردی را انتخاب کردم تا حس ترحمی نسبت 

به من و امثال من نباشد.  
 از انزوا با خاطرات تا شروعی دوباره 

هفت سال است که نخاعم آسیب دیده و در این مدت سختی های زیادی کشیدم، اتفاقات بدی 
برایم افتاد و حرف و حدیث های زیادی شنیدم حتی از طرف اطرافیان و رسانه ملی هم حمایت 
نشدم. وقتی آن اتفاق افتاد ۱۴ ماه خانه نشین شدم و هیچ کار خاصی نکردم. اطرافیان و دوستانم 
در بیمارستان برایم سنگ تمام گذاشتند، هر کس که پیشم می آمد باید تا صبح بیدار می ماند 
چون به خاطر شدت آسیب دیدگی، عمل های سنگینی انجام داده بودم و درد داشتم اما از عید 
۹۳ به بعد همه ترکم کردند و من با خانواده و خاطراتم تنها ماندم، به همین دلیل افسردگی 

گرفتم و داشتم از بین می رفتم اما با موافقت هیئت مدیره به محل کار سابقم برگشتم.
از آسیب دیدگی ورودی و خروجی های یک مجتمع مسکونی را کنترل می کردم که  پیش 
سخت نبود که بعد از مدتی دوباره به کارم برگشتم. از همین جا به آدم فعلی تبدیل شدم چون 
رفتارهایی دیدم که درست نبود؛ با هزار سختی خودم را به محل کارم می رساندم اما برخی 
می گفتند می نشینی، اربابی می کنی و حقوق می گیری. در دمای منفی ۲۰ درجه شمشک با عصا 
رفت و آمد می کردم، رانندگی یاد گرفتم تا مزاحم کسی نباشم اما بقیه فکر کردند هیچ مشکلی 

ندارم و رفتارهایی نشان دادند که توقع نداشتم.
پس از مدتی مسئولیت محل کارم سنگین تر شد و هیئت مدیره خواست که دنبال از کارافتادگی 
محمدحسین  )فیزیوتراپ  طاهریان  سارا  ماجرا  این  از  قبل  شدم.  خانه نشین  واقع  در  باشم، 
 ۷۰ می کنم،   اآلن کوهنوردی  اگر  بود چون  سختی  غم  که  دادم  دست  از  را  کیاشمشکی( 
درصد مدیون او هستم. هشت ماه بعد از خانه نشینی هم پدرم را از دست دادم که ضربه سنگینی 
خوردم؛ دیگر مردی کنارم نبود که به او تکیه کنم. تحمل این مصیبت برایم سخت بود اما 

خوشبختانه روی پایم ایستادم و به کوهنوردی روی آوردم.  

داستان تحقق یک رؤیا ؛ از درد تا دماوند


