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شهر خشت
شرح زندگی شهید:

شهید سعید دهقانی در اذان ظهر روز جمعه 16 بهمن سال 1343 در 
شهر خون و حماسه آبادان به دنیا آمد، نامش را سعید نهادند، چه اسم با 
سعادتی، در اذان به دنیا آمدن. دوران کودکی را مانند دیگر کودکان 
در آغوش مادری مهربان و در کنار پدری زحمتکش سپری کرد. در 
سن 5 سالگی به کالس آمادگی رفت و در سن 6 سالگی پا به دبستان 
گذاشت روزها را در مدرسه و غالبًا شب ها را در مسجد می گذراند. 
تابستان ها را مشغول کار می شد. پیام امام را به جان می خرید. بعد از 
پیروزی این انقالب الهی تقریبًا تمام وقت خود را در مسجد بود و از 

انجام هیچ کاری فروگذار نبود.
را  اول جنگ کارش  ماه  اینکه جنگ تحمیلی آغاز شد. در چند  تا 
به طور رسمی در بسیج آغاز کرد و با شجاعت تمام در عملیات های 
اولین  در  کرد.  شرکت  بیت المقدس،  و  آبادان-کارون  جبهه های 
مرحله عملیات بیت المقدس 60/2/11 در کارون از ناحیه ران مورد 
که  دیگری  عملیات های  در  همچنین  گرفت.  قرار  خمپاره  ترکش 
شرکت کرد، رمضان، کوشک و مدتی در کنار اروند با سرافرازی 
به  داشت  پاسداران  سپاه  به  که  زیادی  عالقه  علت  به  نمود.  خدمت 
عضویت سپاه پاسداران در آمد و در زرهی سپاه مشغول خدمت شد. 
نیز  از بهترین رانندگان تانک و نفر بر بود و در تعمیر تانک ها  او 

مهارت داشت.
از تانک های جنگی زرهی سپاه پاسداران را به عهده  رانندگی یکی 

گرفت. تا اینکه در نیمه شب 61/11/18 در عملیات والفجر در طلوع 
این عملیات قرار گرفت و  اول  با رمز اهلل جزء شهدای  فجر صادق 

موفق به لقای پروردگار و خالق و معبودش گشت.
از خصوصیات بارز شهید که می توان به آنها اشاره کرد: فردی راز 
نگهدار بود و به هیچ وضع اسرار را فاش نمی کرد. پیرو اهل بیت علیه 

السالم بود و به مستضعفین کمک می کرد.
خالصه ای از وصیتنامه شهید:

السالم علی الحسین- السالم علیک یا ابا عبدا...- السالم علیک یا ثارا... 
َوابَن ثاره

سالم بر حسین، سالم بر حسینی که آزاده مردی و شیرمردی و این 
عشق به شهادت را در قلب جوانان با ایمان ما نهاد و درس آزادگی 
الحمداهلل  داد.  ما  به ملت مسلمان  را  قیام و خون و شهادت  و درس 
که خداوند بر من منت نهاد و مرا از جمله شهدا قرار داد و توفیق 
شهادت به این بنده گناه کارش داد. امیدوارم که خداوند متعال تمام 
گناهان مرا ببخشد و برادران دینی و دوستانم هم اگر از من به آنها 
اذیت و آزاری و بدی رسیده بود امیدوارم که آنها هم مرا ببخشند و 
از خدا بخواهند که من یک شهید واقعی شده باشم و از پدر و مادر 
عزیزم می خواهم که مرا حالل کنند و از این راهی که من آمدم و 
برادرانم هم آمدند راضی و خشنود باشند و یک تقاضا دارم خواهش 
ولی  نکنید  نمی گویم گریه  من  نپوشید  سیاه  لباس  من  برای  می کنم 
لباس سیاه برای من نپوشید و خوشحال باشید که یک پسرتان در راه 
محترم  خانواده  هم اکنون جزو  که  باشید  و خوشحال  شد  خدا کشته 
به خانواده شهدا سخن  راجع  امام هم چقدر  قرار گرفته اید که   شهدا 

گفته اند.

مقدار پول و کتاب و از این قبیل چیزها که دارم برای خانواده ام ولی 
اگر دوستانم خواستند به آنها بدهید. من 29 روز روزه قضا دارم که 
اگر توانستید آن را بگیرید و اگر نتوانستید از آن مقدار پول به جای 
روزه ام بدهید و خواهش می کنم خواهر بزرگم را فراموش نکنید و 
کمکش کنید تا موفق شود درس هایش را تمام کرده و به اسالم و 

مسلمین خدمت کند.
کبیر  رهبر  این  قدر  ایران  ملت  و  خواهران  و  برادران  آخر  در 
می گویم  من  هم  باز  گفته اند  زیاد  شهدا  اینکه  با  بدانید  را  انقالب 
نباشید  شکرگزار  و  ندانید  قدر  اگر  که  بدانید  را  رهبر  این  قدر 
شما  بردارید  خود  بین  از  را  اختالفات  این  برادران  کرده اید.  ضرر 
دنیا  این  نکنید  را ضایع  اجر خودتان  برای خدا کار می کنید،  دارید 
شدنی  نابود  همه چیز  است  فانی  دنیا  این  نیست،  بیش  آزمایشگاهی 
العالمین رب  هم  آن  و  بماند  باید  که  می ماند  آنی  فقط  و   است 

است.
و  باشد  خدا  نیتتان  می کنید  که  کاری  هر  باشید  مواظب  برادران! 
همه اعمال برای رضای خداوند بزرگ باشد، برادران نماز را سبک 
نشمارید، می دانم خیلی شنیده اید ولی باز از این بنده خدا بشنوید فردای 
قیامت اگر نمازتان قبول شد دیگر اعمالتان هم قبول می شود ولی اگر 
نمازتان قبول نشد دیگر اعمال هم قبول نخواهد شد دیگر حرفی ندارم 

دعا برای امام یادتان نرود. موفق و مؤیّد و منصور باشید.
َوالسَّالُم َعلی َمِن التََّبَع الُهدی وصیت نامه اینجانب حقیر و ضعیف در 

برابر خدا »سعید دهقانی«
 روحشان شاد راهشان پر رهرو

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

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

سند رسمی 
موضوع  هیات   99/8/29  -1399860311013000621 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احمد 
شبانی فرزند حبیب بشناسنامه شماره 20 صادره از حوزه شش آباده و به شماره 
 248/05 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   –  2411416911 ملی 
مترمربع تحت پالک 9950/551 واقع در قطعه 8 بخش 15 فارس شهرستان 
آباده شهر آباده اراضی جزدموق خریداری اعیانی از مالکیت حبیب شبانی و 
عرصه از مالکیت ناصر صادقی 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 ازتاریخ 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  نمایند. بدیهی است درصورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول : 99/9/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9 
34707/193136             م الف 174

عبدالمهدی باغبان- مدیر واحد ثبتی حوزه ملک آباده 

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

سند رسمی 
موضوع  هیات   99/8/29  –  1399860311013000615 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
معارض  بال  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر 
از حوزه 6 آباده و  بشناسنامه شماره 1 صادره  اله  فتح  غالمعلی عابدی فرزند 
بشماره ملی 2411292422- درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 715/50 
مترمربع تحت پالک 9981/175 مفروز و مجزی شده از پالک 9981/60 در 
قطعه ده بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر آباده اراضی رحیم آباد خریداری 
عرصه از مالکیت فتح اله عابدی 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 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9 
193157/ 34721                    177 م الف 

عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

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

سند رسمی 
برابر رای شماره 1399860311013000243 – 99/5/1 هیات موضوع ماده 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده تصرفات مالکانه بالمعارض هادی 
محمودی فرزند اردشیر بشناسنامه شماره 2754 صادره از حوزه مرکزی آباده 
به مساحت  به شماره ملی 2410512224 – در شش دانگ یک باب خانه  و 
 15 بخش  شش  قطعه  در  واقع   9928/1061 پالک  تحت  مترمربع   230/56
فارس شهرستان آباده شهر بهمن خریداری از مالکیت امیرقلی نفر و غالمرضا 
نفر 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 انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/9/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9

193158/ 34722                   178 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 
برابر رای شماره 1399860311013000619-99/8/29هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
خدیجه  خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباده  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
جبروتی فرزند عزیز اله بشناسنامه شماره 964 صادره از حوزه شش آباده و به 
شماره ملی 2411644809 – درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 268/60 
مترمربع تحت پالک 9919/1544 متخذه از پالک 9919/19 واقع در قطعه 
6 بخش 15 فارس شهرستان آباده شهر صغاد اراضی اکبر آباد خریداری مع 
الواسطه از مالکیت آقای محمد قلی سعادت جهت اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  سند 
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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/9/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/9

34712/193148           173 م الف

عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده

 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.
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عبدالمهدی باغبان - مدیر واحد ثبتی حوزه ملک آباده 

کاخ اردشیر بابکان، نمایشی از آغاز تحول هنر و معماری دوره ساسانی

و  هنر  تحول  آغاز  از  نمایشی  بابکان،  اردشیر  :کاخ  سال  شعار  خبری  سایت 
قدمت،  سال   ۱۸۰۰ با  )پاپکان(،  بابکان  اردشیر  کاخ  ساسانی  دوره  معماری 
نمونه اولین گنبدخانه در معماری ساسانی و یکی از برجسته ترین آثار معماری 
ایران پیش از اسالم است. این بنای تاریخی به همراه بناهای شگفت انگیز مشابه 
تنگ  و  بیشاپور  باستانی  شهر  و  سروستان  در  ساسان  )کاخ  ساسانیان  دوران 
چوگان در نزدیکی کازرون( در استان فارس به عنوان میراث جهانی بشر در 
یونسکو به ثبت رسیده است. شعار سال: در سمت شمالی کاخ، چشمه ای وجود 

دارد که موجب پدید آمدن استخری طبیعی شده است. همچنین، رودی که در 
امتداد دیوار شرقی کاخ در جریان است، عامل سرسبزی و آبادانی شهر گور 
ه( و کاخ ساسانی بوده است. آتشدانی نیز در فاصله کمی از کاخ  )اردشیرُخَوَرّ
داشته  کاربرد  مختلف  آیین های  ویژه  مراسم  برگزاری  برای  که  دارد  وجود 
است. در حقیقت، وجود عناصر چهارگانه طبیعی )آب، باد، خاک و آتش( از 
ویژگی های برجسته این منطقه تاریخی محسوب می شود. پس از مرگ اردشیر 
از نظر ساختمانی الگوی دایره شکل این شهر تا سده های میانه بطور گسترده ای 
تقلید و تکرار شده است. کاخ اردشیر بابکان که چهار عمارت گنبدی شکل 
دارد و نمودی از مهارت معماری و هنر مردم ایران زمین بشمار می آید، در 3 
منطقه  این  از  بازدید  است.  شده  واقع  فارس  استان  فیروزآباد  شهر  کیلومتری 
اهالی تاریخ و فرهنگ سراسر جهان، توصیه می شود. کاخ اردشیر  به  تاریخی 
بابکان یا آتشکده اعظم بنای تاریخِی کاخ اردشیر در قرن سوم میالدی به دستور 
اردشیر بابکان، سر سلسله و پادشاه ساسانی، ساخته شده است. این بنا به نام های 
دیگری همچون: آتشکده فیروزآباد، آتشکده اعظم و بارین نیز مشهور است. 
به دو دلیل برخی از باستان شناسان ایرانی معتقدند که این بنای تاریخی یکی از 
مهم ترین آتشکده های زرتشتیان بوده است: شکل فعلی این بنای تاریخی از نظر 
ساختاری شباهتی به یک کاخ ندارد. دین زرتشت در آن زمان در میان مردم 

این منطقه پیروان بسیاری داشته است و احتمااًل از این کاخ به عنوان آتشکده 
در  فیروزآباد  است.  می شده  استفاده  زرتشتیان  آیینی  مراسم  برگزاری  محل  و 
گذر زمان به استناد منابع تاریخی، شهر فیروزآباد در گذشته به نام شهر گور یا 
شهر جور مشهور بوده است. یکی از ویرانی هایی که حمله اسکندر در ایران بجا 
گذاشت، غرق شدن شهر گور در آب رودخانه بود. اسکندر مسیر آب رودخانه 
را به سمت شهر هدایت کرد و به این ترتیب تمام شهر به زیر آب رفت و 
ساسانیان  سلسله  بنیانگذار  که  قرن ها  از گذشت  پس  درآمد.  دریاچه  به شکل 
بنای معروف  نمود،  تخلیه  را  تمهیدات خاصی، آب دریاچه  از  استفاده  با  بود، 
به کاخ اردشیر بابکان را ساخت و شهر جدیدی را در همان محل بنا کرد. به 
همین دلیل بعدها به نام اردشیر خوره نیز مشهور شد. پس از حمله اعراب، شهر 
گور دوباره ویران شد؛ اما عضدالدوله دیلمی گیالنی، پس از تسلط بر اعراب، 
ویرانه ها را آباد کرد و نام آن را به فیروزآباد تغییر داد. سیر تکاملی معماری 
ساسانی پس از تسلط یونانیان و سلسله اشکانی، سبک معماری هخامنشی که به 
شیوه پارسی شهرت دارد، تداوم نیافت، اما شالوده معماری ساسانی برگرفته از 
همین سبک معماری است. پس از شکل گیری سلسله ساسانی، هنرهای مختلفی 
انتقالی محسوب می شود.  مانند معماری مجددًا احیا شدند. این دوره یک دوره 
با تکیه بر تجارب تکامل یافته این دوره، بعدها این سبک معماری تحت عنوان 

و ساختار معماری اسالمی به حیات خود ادامه داد. ویژگی های منحصر به فرد 
معماری ساسانی در ساختار بناهای دوره ساسانیان این عوامل به چشم می خورند: 
گچی،  و  ِگلی  قوس های  از  استفاده  گنبدخانه،  یا  طاق  چهار  حیاط،  یا  صحن 
معماری ستون دار با پوشش های مسطح تیرپوش، پوشش های طاق یا گنبد بر یک 
زیربنای چهارگوش، کالف بندی چوبی یا مسلح کردن بنا با تیرهای چوبی و 
تزییناتی ازجمله: گچ بری، نقاشی دیواری، ستون نماها، طاق نماها، نقش برجسته 
ِگلی و چوبی، موزائیک کاری و پیکره های تزیینی. ویژگی های ساختاری بنای 
تاریخی کاخ اردشیر بابکان کاخ اردشیر بابکان که اولین عمارت گنبدی دوره 
ساسانیان است، با تاالرهای تو در تو و گچ بری هایی که همچنان پس از گذشت 
1800 سال در بخش باالیی دیوارهای داخلی آن دیده می شود، ساختاری منحصر 
به فرد دارد. چهار ساختمان گنبدی شکل بزرگ در سمت شرقی کاخ به چشم 
می خورد که توسط فیل پوش باال رفته است )البته ساختاری مشابه آن در قلعه 
دختر نیز وجود دارد(. بخشی از نوک گنبدهای کاخ اردشیر در دایرهایی به قطر 
یک متر گسترده شده است. عمارت از 3 بخش تشکیل شده است: ایوان مرتفع، 
3 تاالر با سقف گنبدی، یک حیاط با 2 ایوان و تاالرهایی در کنار آن. یکی از 
ویژگی های مهم معماری این بنا استفاده از مصالح گچ و آجر است که در زمان 

خود مصالحی ارزشمند و با شکوه محسوب می شده است. 


