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لشکر 19 فجر محل دفن:  تبلیغات  مسئولیت: جانشین 

کازرون -
شرح زندگی شهید:

کیلومتری   48 باالده  روستای  در  دهقان  ابوذر  شهید 
یک  پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  کازرون  شهرستان 
خانواده  یک  در  و  بود  قرآن  قاری  و  ساده  کشاورز 

مذهبی و متدین بزرگ شد.
برادر بزرگ شهید که از همان دوران کودکی گرداننده 
هیئت عزاداری امام حسین )ع( بود و اکنون هم عهدار 

آن است.
ایشان 8 سال دفاع مقدس در میدان نبرد فعالیت داشتند.

شهید دوران ابتدائی را در روستای باالده به اتمام رسانید 
و در سال 51 برای مقطع راهنمایی به شیراز رفت و در 
فروختن  با  را  خود  انقالبی  فعالیت  که  بود  سال  همین 
سوم  و  دوم  سال های  و  کرد  شروع  شادی  پیام  مجله 

راهنمایی را در کازرون به اتمام رسانید.
چهار سال دوره متوسطه را در هنرستان، رشته کشاورزی 
فسا به پایان رساند و در سال 65 در دانشگاه امام حسین 
)ع( در رشته علوم و فنون نظامی دوره فرماندهی پیاده 

پذیرفته شد.
لحظه خاموش  تا زمان شهادتش یک  فسا  در هنرستان 
نماند و آرامش نداشت و با فروش کتاب و تکثیر نوار 
در جهت تبلیغات اسالمی گام های مؤثری در هنرستان 
رژیم  جنایات  افشای  در  دیگر  طرف  از  و  برداشت 
پهلوی و کدخداهای منطقه می کوشید به طوری که در 
اوایل سال 57 بعد از اینکه سه بار ساواک رژیم او را 

گرفت و شکنجه داده بودند پهلوی سمت چپ او پاره و 
قطع نسل شده بود او را از هنرستان اخراج کردند و برادر 
بزرگش را که برای آزادی او به دادگاه فسا رفته بود به 
گچساران آوردند و مدتی هم در گچساران با برادرش 
که در شرکت نفت مشغول به کار بود تبلیغات را شروع 
کردند که این تبلیغات تا کازرون و باالده ادامه داشت 

پس از پیروزی انقالب اسالمی موفق به اخذ دیپلم شد.
از ویژگی های خاص شهید این بود که هیچ چیز را برای 
خودش نمی خواست و همیشه به فکر فقرا و مستمندان 
برای  را  از آن  بود و هر گاه حقوق می گرفت چیزی 
تقسیم  محتاجان  بین  را  همه  و  نمی داشت  نگه  خودش 

می کرد.
اواخر سال 1360 از بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
جبهه  در  سال   5 مدت  به  و  شد  جبهه  روانه  کازرون 
حضور مداوم داشت مسئولیتش در جبهه معاون و مسئول 

تبلیغات لشکر 19 فجر بود.
اولین شب  ایشان در عملیات کربالی 4  نحوه شهادت 
حمله موقع پیشروی در شلمچه در تاریخ 65/10/4 مورد 
که  هنگامی  و  گرفت  قرار  بعثی  دشمن  گلوله  اصابت 
خواستند او را پشت جبهه منتقل کنند اجازه نداد و بعد 
دیگر نتوانستند او را پیدا کنند و سه ماه بعد جنازه او 
را با جمعی از همرزمانش که در زیر خاک پنهان بود 

پیدا کردند.
خالصه ای از وصیتنامه شهید:

»و التحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند 
ربهم یرزقون«

می شوند  کشته  خدا  راه  در  که  آنان  مبرید  گمان  و 
خویش  خدای  نزد  و  جاویدند  زنده  آنان  بلکه  مرده اند 

منتقم می شوند و روزی خوارِ خوان گسترده.
خدا را حمد و سپاس کرده، شهادت می دهم که او خدای 

یکتا و پاک و منزه از هر عیبی است و شهادت می دهم 
که دین اسالم دین محمدی )ص( بهترین، سالم ترین و 
اکمل ترین دین است و شهادت می دهم که خاتم االنبیا 
محمد )ص( بنده و رسول اوست و هر کس غیر از این 

را انتخاب کرد رو به شقاوت رفت و 
مشمول حدیث )خسر الدنیا و االخره( شد و هر کس از 
این در وارد شد سالم و به کمال دنیوی و اخروی رسید.
را  پاک  و  نورانی  و  اسالمی  دروازه  این  بارالها!  خدایا 
باز کردی و  از زمان  این برهه  ایرانیان در  ما  به روی 
مسئول این دروازه را عزیزترین بنده هایت فرزند رسول 
مهدی  حق  به  نایب  خمینی  امام  حضرت  )ص(  خدا 

موعود )عج( قرار دادی.
بارالها بعد از آن در رحمت خاص خود یعنی جهاد علیه 
کفار باز کردی و بندگان خاص خودت را به این دیار 
انجام  اصغر  تا هم جهاد  و محبت دعوت کردی  عشق 
دهند و هم جهاد اکبر و شب ها با خودت به راز و نیاز 

بپردازند و روزها مثل شیر بجنگند.
بارالها نمی دانم آیا جبهه آمدنم قبول می شود یا نه؟ آیا 
گناهانم آمرزیده می شود یا نه؟ آیا قلب امام زمان )عج( 

از من راضی و خشنود است یا نه؟
از  بارالها  خدایا،  نمی دانم.  را  مرگم  از  بعد  حال  خدایا، 

گناهانم می ترسم از عبادت های ناقصم می ترسم.
ولی ای خدا یکی از صفاتت ارحم الرحمین است پس ای 
خدای مهربان، از پدر و مادر مهربان تر، همه مسلمانان و 
رزمندگان عزیزی و مرا غریق رحمت خودت درآور و 
جلو همه شهدای گمنام و سرور شهداء ابا عبداهلل الحسین 

)ع( شرم سارمان نفر
روحشان شاد راهشان پر رهرو

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

گردشگری

براساس آخرین خبرهای واصله، بقایای دژ تاریخی در محوطه ریوی خراسان شمالی کشف شد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد جعفری در تشریح فعالیت های این فصل از کاوش ها در محوطه باستانی ریوی گفت: تاکنون 
هفت فصل کاوش در سایت تاریخی ریوی به صورت مشترک با هیئت باستان شناسی کشور آلمان در ریوی انجام شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و محدودیت حضور باستان شناسان آلمانی اما کار 
کاوش در این محوطه متوقف نشد و هم اکنون همکاران ما در چهار نقطه از این سایت پهناور یافته های ارزشمندی را از 
معماری و ساختار سکونتگاهی ریوی بدست آورده اند و عالوه بر کاوش، کار حفاظت و مرمت بخشه ای مختلف سایت در 

حال انجام است.
سرپرست هیات کاوش های باستان شناسی محوطه ریوی شهرستان مانه و سملقان افزود: در بخشی از ساختار شهری در ریوی 
به بقایای یک دژ برخورد کردیم که پالن معماری آن کاماًل مشخص و یافته های خوبی از این بنا بدست آمده و اعتقاد داریم 

این مجموعه تا دوره اشکانیان نیز رونق داشته است.
جعفری ابراز امیدواری کرد: با ارتقای این سایت به پایگاه میراث فرهنگی و استقرار دائم در این سایت و اختصاص اعتبارات 

مناسب بزودی این منطقه ظرفیت مناسبی برای حضور گردشگران داخلی و خارجی شود.

بقایای دژ تاریخی در محوطه ریوی خراسان شمالی کشف شد

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

رسمی 
موضوع  هیات   99/05/30-1399860311013000353 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 مقصود نعمت 
الهی فرزند مرحوم کاکاخان بشناسنامه شماره 1993صادره از حوزه مرکزی 
مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  2410504353-در  ملی  بشماره  و  آباده 
پالک  از  شده  مجزی  و  9928/1815مفروز  پالک  تحت  مربع  415/90متر 
9928/316واقع در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن بلوار 
امامزادگان کوچه شهید سلیمی خریداری مع الواسطه از مالکیت وراث مرحوم 
روز   15 فالصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  جهت  صرافیان  کریم 
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 
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 : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
192866  /   34418                                م الف 134

عبدالمهدی باغبان – مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده 

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

رسمی 
برابر رای شماره 139960311013000484-99/7/13 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
بابک رستگار  بالمعارض  مالکانه  آباده تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد 
بشماره  و  آباده  یک  حوزه  از  167صادره  شماره  بشناسنامه  اله  دیانت  فرزند 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  در   -2410987621 ملی 
از  شده  مجزی  و  9966/748مفروز  پالک  تحت  396/12مترمربع  مساحت 
از  خریداری  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش   9 قطعه  در  9966/566واقع 
عموم  اطالع  جهت  رحمانی  اله  نعمت  ورثه  از  احد  رحمانی  علیرضا  مالکیت 
مراتب در دو نوبت به فالصله 15 روز 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 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 : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
  34462   /   192888

 م الف 140

عبدالمهدی باغبان -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده 

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

رسمی 
برابر رای شماره 1399860311013000457-99/7/7 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
نظری  یداله  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
فرزند جهانگیر بشناسنامه شماره 185صادره از حوزه یک آباده و بشماره ملی 
2410864910- در عرصه چهاردانگ مشاع از شش دانگ عرصه یک بابخانه 
به مساحت 134/02مترمربع تحت پالک 1260 واقع در قطعه یک بخش 15 
فارس شهرستان آباده شهرآباده خریداری از مالکیت وراث مرحوم حسین آگاه 
جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فالصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
   34419    /     192867

 م الف 136

 عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک آباده 

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

رسمی 
برابر رای شماره 1399860311013000459-99/7/8 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم ساری نظری 
علمدارلو فرزند یادگار بشناسنامه شماره 2948صادره از حوزه مرکزی آباده 
و بشماره ملی 2410514200-در شش دانگ یک بابخانه به مساحت 348متر 
مربع تحت پالک 9928/3250مفروز و مجزی شده از پالک 9928/274واقع 
بهمن در خصوص عرصه  در قطعه شش بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر 
از  اعیانی  و  ایلیایی  قلی  مرتضی  وراث  مالکیت  از  الواسطه  مع  خریداری 
مالکیت کربالیی احمد جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فالصله 15 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز 
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 : 99/7/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
192881  /     34441           م الف 137

عبدالمهدی باغبان-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آباده 

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  برابر رای شماره 1399860311013000486-99/7/13 هیات موضوع 
ملی  بشماره  و  شیراز   2 حوزه  از  1258صادره  شماره  بشناسنامه  مرتضی   فرزند  بخشی  محمد  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
2296003435- در شش دانگ یک بابخانه به مساحت 207/15مترمربع تحت پالک 9928/3251مفروز و مجزی شده از پالک  9928/1293واقع در قطعه شش 
بخش 15 فارس شهرستان آباده شهربهمن خیابان شهدا  خریداری مع الواسطه از مالکیت مصطفی قلی کریمی  جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فالصله 15 
روز 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 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 : 99/7/30                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/8/15 
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 روزنـامـه طلـوع و هفته نامه طلوع جنوب
 آگهـی و مشــترک می پـذیـرد
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