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)عج(  المهدی   33 لشکر  گردان  جانشین  مسئولیت: 
محل دفن: کازرون – گلزار شهدای بهشت زهرا )س(

شرح زندگی شهید:
بزرگی می فرمود: شهید را، نه به این خاطر که می مرد 
جانش  و  قلب  با  را  حق  چون  بلکه  نامیدند  شهیدش 
مشاهده می کند شهید است و شاید بتوان این سخن زیبا 
و پرمحتوا را ترجمان کالم دلنشین روح بخش حق تعالی 
دانست که: و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا 

بل احیاء عند ربهم یرزقون.
سالم بر حبیب، حبیب زمان، مردی از قبیله آهن، مظهر 
خط امام در جهت تحقق اسالم پا برهنگان ایستاده بر 

از سرهای کوچک  با یک دامن  ستیغ شفاف شفاف، 
شده،  قلم  دستهای  حدقه،  بی  چشم های  بی تن  بزرگان 
کتاب های خونین و داغ شقایق های پرپر شده. گریخته 
قلب  در  تا  آمریکائی  اسالم  مدعیان  تابوت  اسارت  از 
پرچین گل اسالم ناب محمدی حبیب، شب را شکفته 
بود چرا که با پای دل به نصرت حق شتافته بود نه با 
از غروب خورشید وجودش  هنگامی که خبر  تن  پای 

آوردند، یادش طلوع کرد.
ایثار  شاهد  ماه   50 و  بارش  پر  عمر  سال   27 از  پس 
در  فجر  عملیات  دهمین  در  جبهه ها،  در  همرزمان 
به  غرق  شهیدان  میعادگاه  در  مقاومت  و  حماسه  روز 
فریاد سرخش  عشق  در صحنه گسترده  میهمان  خون 
چون اقیانوس زالل، برفراز دشت های مغرور حلبچه و 
فرشتگان  نمایان شد در آن وعده گاه خونین  خورمال 
خدا به زمین آمدند تا شاهد عظمت بی تردید روحش 

باشند تا بار دیگر طنین این کالم حق تعالی در گوش 
جانشان طنین افکن باشد که )انی اعلم ما ال تعلمون(

و باز هم معترف باشند که خدایا داناتر از تو نیست و 
ما به اشتباه خود پی بردیم.

حبیب، آشیانه خود را بر شاخسار زیارت گاه ها آمیخت 
سیاه  قامتان  راست  خدا  مهمانی  به  ورود  وقت  در  و 
پوش فجر بی ترس از حرامیان دنیاپرست، بی واهمه از 
وابستگان و محبوسان عالم، خاک همراه با برادرش احد 
و این گم گشته کاروان بدر با قرآن و تالوت آیات 
اولین و آخرین آن، یک دنیا نفرت از شانه های سنگی 
بت خانه ها و بی زاری از شورای گرگ های سرمایه داری 
جهان به بدرقه اش آمدند. در آن روز موعود خورشید 
آشفته حال دل پرخونی با چهره ای گداخته از شرم در 
از چشمه  نگاهش  آخرین  با  می کوشید  تار  ابر  پشت 
قتلگاه  بر  تکبیرگویان  که  حبیب  پرفتوح  روح  زالل 

خویش پای می کوبید و عاشقانه بنوشد و توان گیرد.
به خون  نیلوفران  ارغوانی  قامت  غریبانه چون  حبیب، 
نشست و خورشید شاهد پرواز عارفانه اش بود. شهادت 
قهرمانانه اش، دلیل استوار بر حقانیت خط امام و اسالم 
عارفان و مبارزه جو بود و سجده نشین صحرای عشق و 
معرفت بود، سجاده ای به و سمت شمال غرب تا جنوب 
و عمق آب های گرم و نیلگون خلیج فارس تسبیحی با 
دانه هائی یه گرمی و سرخی گلوله های آتشین و بهم 

پیوسته تیربارهای یاران حسین )ع(.
مرتضی  مظلوم  شهید  محبوبش  همیشه  مراد  همانند 
تردید  دچار  فجر  قهرمان  یاران  راه  ادامه  در  جاویدی 
نگردید زیرا اعتقاد داشت که تردید امروز نتیجه ای جز 
اسارت فردا در پی ندارد حبیب چه خوب مسیر حق را 
انتخاب کرده بود او تنها رزمنده سرفراز از جبهه های 
نبرد نبود بلکه در جبهه مبارزه با اسالم آمریکائی نیز 
بود  معتقد  امامش  او همچون  بود  قراول  همواره پیش 
پیام  که  می رسد  سامان  به  زمانی  اسالمی  انقالب  که 
عدالت اسالم در متن نظام انقالبی و در جهت زدودن 
تحقق  جامعه  در  استضعاف  آثار  محو  و  محرمیت ها 
یابد و این حقیقت را پذیرفته بود که انقالب اسالمی 
سنگرهای  می سازد که  نمایان  زمانی  را  حقانیت خود 
دروغ و نفاق اسالم آمریکائی توسط مدعیان اسالم ناب 
دل  اهل  او  گردد  فتح  دیگری  از  پس  یکی  محمدی 
بود و به گفته امام امت اهل تقوی و جهاد که تقوی 
او  یکدیگر،  مکمل  دو  این  و  نیست  تقوی  جهاد  بی 
عامل بود به کالم از باغ های پررنج و درد و غم انگیز 
سوسنگرد تا تپه و رمل ها و شن های رقابیه، فتح المبین 
از  دیده  با آب  را  و غربت  مظلومیت  غبار  و  تا گرد 
مصاف  به  خیبر  در  تا  شستند  خرمشهر  خونین  چهره 
مقابل  در  ایستاده  و  موسی  از  بریده  اسرائیلیان  بنی 
محمد )ص( و علی )ع( تا در والفجر 8 سینه موج های 
خروشان و وحشی اروند با خشم مقدس الهی شکافتند 
 ... و   8 و   5 و   4 کربالئیان  و   4 زائران  با  همگام  تا 

اسماعیلیان  با  همراز   10 والفجر  تا  و  رفتن  میدان  به 
زمانش به مسلخ و قربانگاه شتافتن او پس از تحصیالت 
و اخذ دیپلم همانند دیگر همرزمان و همسنگران بجای 
قلم اسلحه بدست گرفته و به خیل سپاهیان پیوست و 
لبیک گوی همراه بار است آهنگان ذلت ناپذیر گردان 
خط شکن فجر این دوستداران فقاهت و سنت در اندیشه 
والیت خواهی و استقالل آرمان در برابر دیدگان حقیر 
پنداران و بی ریشگان پریشان و ناسزاگویان و کاتبان 
قدرت  و  دل  قبله  پیر  فرمان  در صف  جهان  فرومایه 
نایدای والیت در شط جاری زمان لبیک گفت که در 

به غم دوست بسته بود و درد او جان خسته داشت.
را  هجر  زهر  هم  و  بود  کشیده  را  عشق  درد  هم  او 
تجلی  در  عظیم  مردانه چون صاعقه ای  چشیده، حبیب 
وسعت پنهان یک میثاق زیباترین عزل زمانه انسانیت 
با  تحفه  این  شهادتش  تاریخ  عشق ورزی  فصل  در  را 

ارزش الهی بر امام همیشه سازش ناپذیر مبارک باد.
خالصه ای از وصیتنامه شهید:

اقدس  ذات  مخصوص  وافر  ستایش  و  سپاس  و  حمد 
احدیت است اوست که می میراند و زنده می کند برهنه 
را می پوشاند و گناهکار را می آمرزد با درود و سالم و 
صلوات نثار پیامبران راستین اسالم باد ختم کننده نبوت 
و رسالت حضرت محمد بن عبداهلل )ص( و با درود و 
سالم به ائمه معصومین )ع( خصوصًا ساالر آزاد مردان 
حسین )ع( و به پیشگاه مقدس و با عظمت پسر فاطمه 
)س( ولی عصر مهدی موعود )عج( و نایب بر حقش 
این اسوه مقاومت و شهادت پیر پندآموز سجاده نشین 
جماران امام بزرگوار و امت امام و با درود و سالمت 

نثار ارواح پر فتوح شهدای اسالم.
اینجانب هر بار که به جبهه می آمدم صفحه ای را بعنوان 
پاره  را  آن  مدتی  از  بعد  و  می کردم  سیاه  وصیت نامه 
گذشت  با  بایستی  هم  بار  این  نمی دانم  ولی  می کردم 

زمان آن را پاره کنم یا نه.
امیدوارم که عاشق به وصال خود بر سر معشوقش را 
زیارت کند تا دیگر الزم نباشد با شرمنده ای نگاشته های 
به کاروان  خود را پاره کند خدایا توفیق ملحق شدن 
شهدا به عاشقانت عنایت فرما خدایا تا کی باید صبر 
کنم و هر روز شاهد از دست دادن بهترین دوستان و 
چطور  که  باشم  این  نظاره گر  و  باشم  انسانها  بهترین 
با این دنیای فانی وداع می کنند و  سبقت می گیرند و 

عاشقانه به دیدار حضرت دوست می شتابند.
باید غبطه بخوردم و آرزوی در آغوش  خدایا تا کی 

کشیدن شهادت در دل بپرورانم.
خودت  راه  در  شهادت،  مرگم  منان  ایزد  ای 
نمی یابم  شهادت  از  باالتر  درجه ای  که  ده  قرار 
خدایا  نمی بینم  برتر  را  چیزی  سرخ  مرگ  جز  و 
خم  را  پشتم  که  را  مسئولیتی  بتوانم  تا  کن  کمکم 
مقصد  به  گرفته  من  از  را  شدن  بلند  نای  و   کرده 

برسانم.

نمی دانم با این حالی که دارم چطور با شما امت حزب 
اهلل و دوستان بزرگوارم صحبت کنم ولی طبق وظیفه 
چند نکته را متذکر می شوم به امید اینکه خداوند توفیق 
خدمت به اسالم به هرگونه یا با عمل و یا با قلم به همه 

ما عنایت فرماید.
جوانان و امت بیدار: باید توجه داشت که ما در برهه ای 
به جز  زمانی  چنین  تاریخ  قرار گرفته ایم که  زمان  از 

صدر اسالم هنوز ثبت نکرده است.
ما رهبری عالی قدر عطا  به  نهاد و  ما منت  بر  خداوند 
نمود پیامبرگونه که وقتی لب به سخن می گشاید گویا 

پیامبر است که سخن می گوید.
و  شرق  که  می گذارد  اثر  گوهربارش  سخنان  آنچنان 
غرب به حیرت وا می دارد. این نعمت عظماء و اسوه 
تقوا و مقاومت و معلم بزرگ اخالق بدانید او را تنها 

نگذارد.
ای حزب اهلل و ملت قهرمان بیدار و هوشیار باشید و 

اجازه ندهید امام را تضعیف کنند.
از  انسان  که  بهتر  چه  پس  هست  مرگ  هرحال  به 
باشد چنانچه  راه خدا  ببرد و مرگش در  بهره  عمرش 
مؤمن  زینت  هم  مرگ  است،  جوان  زینت  گردنبند 
است، با یاد مرگ کردن حب دنیا را در خود از بین 

ببرید.
کسانی که قادرند و می توانند به جبهه بروند با توکل به 
خدا و به فرمانده ای آقا امام زمان )عج( به پیش می روند 

تا کربالی حسین )ع( را آزاد کنند.
سخنی با خانواده محترمم:

سنگین  برایت  بسی  احد  برادرم  شهادت  عزیزم!  مادر 
بود، ولی خدا با صابرین است و شما نشان دادید که 

جزء صابرین هستید.
و تو ای پدر مهربان! سرت را باال بگیر و دست هایت 
را بسوی خالق یکتا بلند کن و شکر خدای را به جای 
آور که فرزندانت چنین راهی را طی کردند. باالخره 
روزی همه ما بایستی از هم جدا می شدیم و جایمان را 
به دیگری می دادیم پس چه افتخاری باالتر و افضل تر 
از این که خداوند خریدار و مشتری جانمان باشد و ما 

فروشنده.
خانواده محترمم! تقاضائی دارم که اگر ممکن شد برای 
اگر  که  است  این  آن  و  دهید  انجام  گناهانم  تخفیف 
جسدم به دستتان رسید، بعد از خواندن نماز، تابوتم را 
مفقود  اولین  یاد  به  و  بگذارید  احد  برادرم  قبر  کنار 
اسالم حضرت فاطمه )س( که هنوز با گذشت چندین 
هزار سال قبرش نامعلوم است و به یاد دیگر مفقودین 
و به یاد برادرم احد که پیکر پاکش پیدا نشد مصیبت 
این حضرت بخوانید و بعد مرا هرجا که پدرم صالح 

دانست دفن نمایید. والسالم.
روحشان شاد راهشان پر رهرو

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی
موضوع  1399860311013000548-99/8/1هیات  شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین  قانون 
آقای  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ازحوزه  صادره   7203 شناسنامه  شماره  به  خانباز  فرزند  ایزدی  غالمرضا 
انبارآذوقه  باب  یک  دانگ  شش  2410070671-در  ملی  شماره  به  و  آباده 
شده  ومجزی  مفروز  پالک 9989/1064  تحت  962/70مترمربع  مساحت  به 
شهر  آباده   شهرستان  فارس   15 بخش   10 درقطعه  واقع   9989/38 پالک  از 
عموم  اطالع  جهت  ظهیرامامی  جالل  ازمالکیت  الواسطه  مع  خریداری  آباده 
مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
صدوراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/8/24
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/9/9

192970  /34565           م الف 150

مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده عبدالمهدی باغبان

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابررای شماره 1399860311013000546-99/8/1 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض خانم ایران دخت 
بهجت فرزند محمد مهدی به شماره شناسنامه 182صادره ازحوزه 6آباده وبه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  2410839134-درعرصه  ملی  شماره 
240/21مترمربع تحت پالک 920واقع درقطعه  یک بخش 15 فارس شهرستان 
های آباده شهرآباده خریداری از مالکیت احمد امام جهت اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  دردونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه 
مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول :99/8/24

تایخ انتشارنوبت دوم :99/9/9
    34582 /  192992

 م الف152

مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک آباده عبدالمهدی باغبان  

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی
قانون  موضوع  شماره1399860311013000565-99/8/8هیات  رأی  برابر 
مستقردر  فاقد سندرسمی  های  اراضی وساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
شهربانو  خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  ثبتی حوزه   واحد 
 6 حوزه  از  110صادره  شناسنامه  شماره  به  اله  نعمت  فرزند  الهی  نعمت 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  2411386575-در  ملی  شماره  به  و  آباده 
ازپالک  9928/3254متخذه  پالک  تحت  مساحت370/58مترمربع  به 
9928/267واقع درقطعه شش بخش 15فارس شهرستان آباده شهر بهمن خیابان 
الهی جهت اطالع  نعمت  مالکیت علیرضا  از  بهشتی کوچه بدرخریداری  شهید 
که  می شود درصورتی  روز آگهی  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
انقضای مدت  نمایند.بدیهی است درصورت  به مراجع قضایی تقدیم  خود را 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:99/8/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/9/9

  193017 /34600        م الف161

مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک آباده عبدالمهدی باغبان

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقدسند رسمی 
موضوع  1399860311013000550-99/8/1هیات  شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
غالمرضا   آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبتی  درواحد  مستقر 
به  و  آباده  ازحوزه  7203صادره  شناسنامه  شماره  به  خانباز  فرزند  ایزدی 
به  دامداری  باب  یک  از  قسمتی  دانگ  درشش   -2410070671 ملی  شماره 
مساحت 2369مترمربع تحت پالک 9989/1065مفروزو مجزی شده ازپالک 
مع  خریداری  آباده  شهرستان  فارس   15 بخش   10 درقطعه  9989/38واقع 
دردونوبت  مراتب   عموم  اطالع   جهت  ظهیرامامی  جالل  ازمالکیت  الواسطه 
به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند                                                                                                                                          
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول :99/8/24
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/9/9

   192971 /34566        م الف 151

مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده  عبدالمهدی باغبان  

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

برابر رای شماره 1399860311013000575- 99/8/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد باقر اعرابی فرزند امامقلی به شماره شناسنامه 57 صادره از حوزه آباده و به شماره ملی 
2411226780- درشش دانگ یک باب مغازه به مساحت 53 مترمربع تحت پالک 9928/3255 مفروز و مجزی شده ازپالک 558/ 9928 واقع در قطعه شش 
بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر بهمن خیابان شهدا خریداری از مالکیت آقای امامقلی اعرابی 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 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 : 99/9/9                                                                                                                          تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/9/24 

34626/193066                                                                                                                                                          163/ 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 ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   99/6/30  -1399860311013000432 شماره  رای  برابر 
ملی  شماره  به  و  آباده  از حوزه  54 صادره  شناسنامه  شماره  به  اسد  فرزند  امیدوار  آقای صفدر  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبتی حوزه  واحد  در 
2411388421- درشش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2683 مترمربع تحت پالک 262/ 10007 واقع در قطعه 11 بخش 15 فارس شهرستان آباده 
سورمق اراضی کت نو خریداری از مالکیت مرحوم بانو سکینه امینی جهت اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  این اداره 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 درصورت 

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

34663/193093                                                                                                                                                      170م الف 

عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ملک آباده 


