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جنوب

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

یک  ماده  موضوع  هیأت   97/8/29 مورخ   139760311014001655 شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدعلی خالقی فرزند خسرو به 
شماره شناسنامه 2618 و شماره ملی 2432822447 صادره از مرودشت در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 2042 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 42 واقع در شهرستان اقلید 
بخش 16 فارس سرحد چهاردانگه روستای میانرود که جهت آن پالک 4 فرعی از 42 منظور 
گردیده خریداری از آقای خسرو خالقی فرزند اسفندیار موضوع سند قطعی رسمی شماره 
6191 مورخ 1379/7/10 دفتر 113 اقلید انتقالی مع الواسطه از آقای عبدالحسن خالقی 
مالک اظهارنامه ثبتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 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 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید ظرف مدت یک  تسلیم و پس  اداره  این  به  را 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  364/ م الف            28910/17823             
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/4          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره 139760311014001722 مورخ 97/9/17 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای بهادر مسعودی فرزند مالمحمد به شماره شناسنامه 
32 و شماره ملی 2539122477 صادره از اقلید در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 794506 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
123 واقع در شهرستان اقلید بخش 16 فارس سرحد چهاردانگه مزرعه بادکی که جهت آن پالک 43 فرعی از 123 منظور گردیده مالکیت رسمی 
مشاعی متقاضی موضوع سند رسمی شماره 16664 مورخ 1338/5/19 دفتر 17 آباده انتقالی از آقایان گودرز، علی و محمود همگی نادرپور 
مالکین اظهارنامه ثبتی به میزان 182290 مترمربع و سهم االرث از مورث خود محمد مسعودی به میزان 153124 مترمربع و انتقال عادی از وراث 
محمد مسعودی آقایان زکی مسعودی به میزان 153124 مترمربع و کاظم و هادی و زیاد همگی مسعودی هر یک به میزان 76562 مترمربع و 
خانمها نرگس خاتون و تاجی مسعودی هریک به میزان 38141 مترمربع به متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  371/ م الف            28964/17849               
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/4          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئین نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتحویل نماید. 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.  
1- رای شماره 139760311014001723 مورخ 1397/9/17 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه عابدی به شماره شناسنامه 2530216495 و 
شماره ملی 2530216495  صادره از اقلید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 200/15 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 5919 واقع در بخش 15 فارس شهرستان اقلید مزرعه صغاداالسود علیا 14 متری بوستان جنوبی که جهت آن پالک 5919/15 منظور 

گردیده انتقال ملک از مالک رسمی آقای اصغر حیدرنیا و کلیه وراث محمد ولد خدارحم
2- رای شماره 139760311014001724 مورخ 1397/9/17 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض خانم راضیه علوی به شماره شناسنامه 2530172773 
و شماره ملی 2530172773 صادره از اقلید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 200/15 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 5919 واقع در بخش 15 فارس شهرستان اقلید مزرعه صغاداالسود علیا 14 متری بوستان جنوبی که جهت آن پالک 5919/15 
منظور گردیده انتقال ملک از مالک رسمی آقای اصغر حیدرنیا و کلیه وراث محمد ولد خدارحم        28965/17850                361/م الف            

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/4          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19
رضا رحیمي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اقلید

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

برابر رأی شماره 139760311014001725 مورخ 1397/9/17 هیأت موضوع 
ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اقلید  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
شماره  به  اقلید  از  صادره   312 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  افضلی  فالمرز 
مترمربع  مساحت 207/30  به  خانه  باب  در ششدانگ یک  ملی 2539543944 
ساطی  خیابان  اقلید  فارس  بخش 15  در  واقع  شماره 7242  از پالک  قسمتی  در 
کوچه شهید نیکوئی که جهت آن پالک 9 فرعی از 7242 منظور گردیده انتقال 
ملک از مالک رسمی آقای محمود نیک منش محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل 
نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  359/ م الف         28966/17851        

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/4          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره 139660311014001119 مورخ 96/5/8 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای یداله حسینی فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه 1675 و شماره ملی 2539364519 صادره از اقلید در ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی به مساحت 295830 مترمربع باستثنای موازی 5870 مترمربع مسیر و حریم شبکه انتقال گاز در قسمتی از پالک شماره 93 واقع در شهرستان اقلید بخش 16 
فارس سرحد چهاردانگه روستای آب باریک که جهت آن پالک 13 فرعی از 93 منظور گردیده انتقال ملک از مالکین رسمی: 1( کل مالکیت آقای نواز ایزدپناه فرزند کهزاد 
موضوع سند شماره 12569 مورخ 87/6/2 دفتر 140 اقلید خریداری از آقای ولی اله قاسمی و انتقالی در اجرای مقررات کشت موقت از آقایان محمد و مصطفی و خانم هما 
بیات به موجب سند شماره 16175 مورخ 69/11/20 دفتر 36 اقلید 2( کل مالکیت آقای کهزاد ایزد پناه فرزند بهزاد موضوع سند شماره 12616 مورخ 87/6/6 دفتر 140 اقلید 
خریداری از ارسطو )بدیع اله( قاسمی فرزند محمد و بموجب سند شماره 29629 مورخ 72/2/6 دفتر 36 اقلید انتقالی از امان اله شریفی و انتقالی در اجرای قانون کشت موقت 
از آقایان محمد و مصطفی و خانم هما بیات به موجب سند شماره 15985 مورخ 69/12/20 دفتر 36 اقلید 3( کل مالکیت آقای فرج اله قاسمی فرزند محمد موضوع سند شماره 
16174 مورخ 69/11/20 دفتر 36 اقلید انتقالی در اجرای قانون کشت موقت از آقایان محمد و مصطفی و خانم هما بیات محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  373/ م الف           17852

/28968                        تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/4          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

بیامرزد گفتم روزها که در  را  او  خداوند 
ادامه  نمی توانم  می کنم  پسرتان کار  مغازه 
تحصیل بدهم بانوی محترمه گفتند ناراحت 
هوشنگ  آقا  پسرشان  به  بعد  روز  نباش 
بکن  آزاد  زودتر  را  جهانگیر  فردا  گفتند 
تا بیاید منزل کارش دارم. منزلشان خیابان 
بود  کازرون  دروازه  نزدیک  منوچهری 
در  را  غیره  و  نظافت  کارهای  بعدازظهر 
ایشان  از  اجازه  با کسب  انجام دادم  مغازه 
چکار  دارند  کارم  مادرتان  امروز  گفتم 

بکنم؟ گفتند برو مانعی ندارد. 
سالمی  و  رسیدم  تا  منزلشان  رفتم  زود 
نیستی  گرسنه  جهانگیر  گفت:  کردم، 
در  می روم  شب  گفتم  کشیدم  خجالت 
جایگاه شبانه ام شام می خورم فورًا به خانم 
پسرشان بانو پروین خائفی دختر عمویش 
بیاور  جهانگیر  برای  غذا  مقداری  گفت: 
با رودرواسی کمی غذا  تا بخورد. من هم 

خوردم.
برویم  تا  بیا  من  همراه  زودباش  گفتند: 
دروازه  شمال  در  که  قوام  حاج  دبیرستان 
آموزشگاه  بنام  هم  حاال  بود  کازرون 
با  علی القاعده  است  معروف  قوام  حاج 
ایشان رفتیم پیش مدیر  شوق وذوق همراه 
کردیم.  احوال پرسی  و  سالم  دبیرستان 
پس از احوال پرسی مادر آقای دادخواه به 
این  ریاضی  آقای  گفتند:  دبیرستان  مدیر 
در  است،  ما  خانواده  مورداطمینان  جوان 
عالقه  می کند،  کار  هوشنگ  پسرم  مغازه 
بدهد  تحصیل  ادامه  و  بخواند  درس  دارد 
مدرسه  دانش آموزان  لیست  در  را  او  نام 
به  مرا  سفارش  بی نهایت  و  بنویسید  شبانه 
گفتند:  ریاضی  آقای  به  و  کردند  ایشان 
همکارت  هوشنگ  جوان  این  فکرکن 
به  تا  بکنید  سفارش  هم  معلمان  به  است، 
و  شاد  روحش  بدهند.  یاد  درس  بهتر  او 
یادش گرامی. خداوند او را بیامرزد. تا دوم 

دبیرستان ادامه تحصیل دادم.
 5- متأسفانه در بهار سال 1343 از طریق 
اداره وظیفه ی عمومی به من ابالغ نمودند 
خدمت  به  دیگر  ماه  یک  بایستی  که 
با  ناچاری  به  بعد  ماه  بروی یک  سربازی 
از آن ها خداحافظی کردم.  زاری  و  گریه 

همراه دیگر مشموالن برای خدمت سربازی 
ما را به پادگان آموزشی جهرم بردند. پس 
از پایان سه ماهه دوره ی آموزشی سرانجام 
با عده ای سرباز ما را به اهواز بردند. سه ماه 
آشنا  نظامی سخت تر  عملیات  با  اهواز  در 

شدیم.
 6-مجددًا ما را به پادگان تیپ 24 رزهی 
قدیم  وحدتی  هوائی  پایگاه  شرق  دزفول 
انباردار  بنام  ماه   15 مدت  دادند.  انتقال 
پیاده  یکم گردان 82  یکم دسته  گروهان 
پایان  به  ماه  سه  نمودم  خدمت  زرهی 
خدمت سربازیی ام مانده بود چون فرمانده 
اصفهانی  صفوی  عبداهلل  سروان  گروهان 
دادند  اجازه  بودند  راضی  خدمتم  نحوه  از 
که مرا با عده ای دیگر سربازان هم دوره ام 
برای  سوم  و  دوم  اول،  گروهبان های  از 
در  واقع  ارتش  فنی و حرفه ای  آموزشگاه 
در  و  آوردند  شیراز  به  هوابرد  پادگان 

رشته ی برق آموزش دیدم.
از  پایان خدمت سربازی پس  از  بعد   -7 
گذشت چند ماه ، برای استخدام در سازمان 
ژاندارمری به تهران رفتم یک سال و نیم 
حرفه ای  و  فنی  دوره های  کردن  طی  با 
گرفتن  و  کوه نوردی  مهندسی،  مکانیکی، 
کارکنان  تقسیم بندی  در  رانندگی  گواهی 

مرا به استان فارس انتقال دادند.
 8- از ناحیه فارس مرا به گردان ژاندارمری 

الرستان انتقال دادند.
با عده ای  ماه   9- در سال 1348 مدت 6 
مأموریت  ما  به  سرباز  و  درجه دار  افسر، 
به  فارس  رزمی  گردان  در  که  دادند 
کردستان  در  زاهدی  سروان  فرماندهی 
مرز  از  حفاظت  ضمن  سردشت  منطقه ی 
کشورمان از کردهای مال مصطفی بارزانی 

حمایت و حفاظت کنیم.
الرستان  منطقه  در  سال  پنج  حدودِ   -10  
مرا   1352 شهریورماه  در  نمودم؛  خدمت 
ژاندارمری  هنگ  به  الرستان  گردان  از 
فسا انتقال دادند. به علت نیاز به کارکنان 
جمعی  خفر  ژاندارمری  دسته  به  مرا  فنی 

گروهان جهرم انتقال دادند. 
11- به علت بیماری مزمن جسمی همسرم 
به  خفر  ژاندارمری  دسته  از  این جانب 
در  شدم.  منتقل  جهرم  گروهان  مرکز 
حسینیه  و  مسجد  جنب  پهلوان  علی  محله 
زمان  از  که  قبله  مسجد  و  صاحب الزمان 
بود  جمعه  نماز  جایگاه  طاغوت  رژیم 
از  مرحومه ام  همسر  کردم.  کرایه  منزل 
منزل  بود.  الر  شهر  امام زاده  محله  اهالی 
فامیل هایش و پدرشان جنب منزل حضرت 
سید  حاج آقا  حجت االسالم والمسلمین 
اهالی  بقول  الری  اللهی  آیت  عبدالعلی 
)بزرگ(  یعنی  گپ  آقای  الر  شهرستان 
ارتباط  ایشان  با خانواده و خود  بودند که 
با آن ها  بنده هم  به طبع  تنگاتنگ داشتند 
مسجد  در  هم  جمعه  روزهای  شدم.  آشنا 
نماز  ادای  در  قیصریه  بازار  نزدیک  جامع 

جمعه شرکت می نمودم.
منتقل   جهرم  به  الر  از  پس ازاینکه   -12  
حضرت  با  همسرم  و  خود  مجددًا  شدم 
سید  حاج آقا  حجت االسالم والمسلمین 
سید  حاج  برادر  الری  اللهی  آیت  حسین 
با  و  بودند  جهرم  امام جمعه  که  عبدالعلی 
داشتیم.  دوستانه  ارتباط  خانواده شان  ایشان 
در اوج نهضت اسالمی و پیروزی انقالب 
اسالمی به علت اطمینان خاص فی مابین به 
همراه آقایان میمنه مداح معروف جهرم و 
مهربان  محمدصادق  کلوانی،  محمدمهدی 
و علی صحرایان جزء نفرات اصلی کمیته 

انقالب اسالمی جهرم بودیم.
فرماندهی   1358 شهریورماه  در   -13  
به  کلی  دستورالعمل  ژاندارمری  سازمان 
کارکنان  کلیه  که  کردند  ابالغ  واحدها 
محل  به  خدمت  ادامه  برای  بایستی 
زادگاهشان انتقال یابند و در محدوده مناطق 
روی هم رفته  نمایند.  خدمت  خود  زادگاه 
بدین منظور مرا از گروهان جهرم به هنگ 
مجرد  به  و  دادند  انتقال  کازرون  ژانداری 
رسیدن به کازرون مرا به گروهان مصیری 

خاک رستم اختصاص دادند.
14- در مورخه 1358/8/20 در کوچه برق 
نمودم  کرایه  منزلی  هم محلی هایم  نزدیک 

وسایل  جهرم  رفتم  گرفتم  مرخصی  بعد 
زندگی ام را با اعضای خانواده ام از جهرم 
در کازرون  خانواده ام  آوردم.  به کازرون 

سکنا گزیدند. 
به  را  خود   1358/8/26 مورخه  در  سپس 
معرفی  رستم  خاک  مصیری  گروهان 
در  خدمت  ماه  چهار  از  پس  نمودم. 
در  به ناچار  مصیری  ژاندارمری  گروهان 
بیماری  علت  به   1358  /12/15 مورخه 
به  را  این جانب  همسرم  جسمانی  مزمن 
مورخه  در  انتقالدادند.  کازرون  گروهان 
سال   25 گذشت  از  پس   1358/07/10
محل  و  کازرون  شهر  از  دوری  اندی  و 
یادم  به یک باره  گرگنا  روستای  زادگاهم 
آمد که به علت نبودن موقعیت و نداشتن 
به  نتوانستم  تابه حال  حضوری  سعادت 
برسم.  آمالی  یداله  حاج  آقای  خدمت 
به  وصف ناشدنی  شوق وذوق  با  سرانجام 
حضورشان رسیدم . پس از سالم و علیک 
مانند  ایشان  که  دیدم  احوال پرسی  و 
حالت  انسانی،  نیت  خلوص  همان  گذشته 
همان  بارز،  شخصیت  همان  فرهیختگی، 
همان  بودن،  صابر  حالت  همان  فروتنی، 
وقار وارسته در وجودشان نمایان است. به 
ایشان گفتم چاکرت را به نظر می آورید. 

بجا  درست  را  شما  شرمنده ام  فرمودند: 
نمی آورم. 

در جوابشان گفتم حق دارید گناه و خطا، 
سعادتی  کم  و  بی معرفتی  حضور،  عدم 
آقای  گفتم  است.  و  بوده  بنده  طرف  از 
که  زمانی  پیش  اندی  و  سال   25 آمالی 
از  پدرم  مرحوم  همراه  بودم  نوجوان  بنده 
می آمدیم  برم  دشت  روستاهای  از  یکی 
برای  کتاب  و  نوشت افزار  حضورتان  به 
خودم و همکالسی هایم از شما می خریدیم. 
درس  اهلل  بارک  گفتید  من  به  جنابعالی 
یک  و  برسی  باالتری  به جاهای  تا  بخوان 
کمی  فورًا  دادید.  من  به  هدیه  هم  مداد 
رفتند.  فرو  اندیشه  در  و  کردند  مکث 
بوسیدند،  بغل گرفتند و  یک مرتبه مرا در 
یادم  حاال  گفتند:  و  شدند  بسیار خوشحال 

آمد.
هفتاد  از  بیش  بعد  به  روز  آن  از   -15  
نوشت افزار و  تاریخی  جلد کتاب مذهبی، 
نمودم  خریداری  ایشان  از  ایران  روزنامه 
مسجد  محدوده  در  هم  مدتی  خوشبختانه 
مهمانسرای  و  نهضت  خیابان  و  موحد 
وی  با  گری  همسایه  سعادت  فرهنگیان 
داشتم. هرچه درباره اخالق، رفتار، کردار، 
و  فرهیختگی  شخصیت  معرفت  و  علم 
فرهنگ انسانی با داشتن وقار الهی در حد 
مرحوم  زنده یاد  به  نسبت  فهمم  و  درک 
باز هم  بنویسم  بگویم و  یداله آمالی  حاج 

کم است. 
جوار  در  ساعت  یک  حدود  خالصه 
به  و  نشستم  آمالی  آقای  واالی  شخصیت 
برای  کتاب های گوناگون که در قفسه ها 
مختص  خاص  به ردیف  بینندگان  خرید 
مفصلی  نگاه  بودند  چیده  کتاب فروشان 

نمودم.
کافی  اصول  کتاب  کامل  دوره  یک  بعد 
حال  علی ای  کردم.  خریداری  ایشان  از 
نیت  و  خلوص  مقابل  در  گفتم  ایشان  به 
بزرگی تان  و  انسانی  متانت  عارفانه تان، 
خیلی  مراجعه کنندگان  به  نسبت  که 
راهنمایی  مؤدبانه  و  عاقالنه  هستید  صبور 
می فرمایید همه را به فراگیری علم، دانش 
و فرهنگ کتاب خوانی دعوت می فرمایید 
و  خوشحالم  خیلی  خودم  سهم  به  بنده 
و  وارسته  انسان  یک  حد  در  نمی توانم 
از  باشم.  شما  گوی  سپاس  قدرشناس 
بیشتر  ما  بین  دوستی  بعد  به  روز   آن 

شد.
با  روزگار  تقدیر  که  افسوس  اما   -16  
گذشت زمان و گردش چرخ دوران دست 
امر  به  و  زد  عالقه مندان  سینه ی  بر  رد 
ملکوت  به  عارفانه اش  روح  یکتا  خداوند 
دامن  در  پاکش  جسم  و  پیوست  اعال 
خاک آرمید. از درگاه آفریده ی آسمان ها 
برایشان  عالم  موجودات  کل  و  زمین  و 
معنوی  مقام  به  رسیدن  و  رستگاری  طلب 
در کنار حوض  اعال و حضور  بهشت  در 

یادشان  و  شاد  روحشان  خواستارم.  کوثر 
گرامی باد.

شهادت  به  از  پس   1361 سال  در   -17  
رسیدن برادرم شهید فضل اله عباسی به طور 
داوطلبانه به جبهه رفتم مدت 8 ماه خدمت 
گرفتن  پس  عملیات  موقع  در  فداکارانه 
از دست ضد  سد بوکان آذربایجان غربی 
خاتمه  در  دموکرات  و  کومله  انقالبیون 
مأموریت با وارد شدن صدمه بدنی همراه 
دیگر همرزمان به کازرون مراجعه نمودیم 
انجام وظیفه  مشغول  پشتیبانی  واحد  در  و 
سی  از  پس   1373/8/7 مورخه  در  بودم. 
بازنشستگی  به افتخار  سال خدمت صادقانه 

نائل شدم.
هم اکنون  تا   1369 سال  از  ضمنًا   -18  
کازرون،  جاده  پیرامون  مطالب  بسیاری 
امام زاده سید  پریشان، غار شاپور،  دریاچه 
حسین و دیگر کمبودهای حومه کازرون 
برای مسئولین کشوری و نهادهای انقالبی 
کلیه  در  که  فرستادم  و  نوشته  جراید  و 
نشریات و جراید چاپ گردید و در موقع 
مسیر  نقشه برداری  و  تکومتر  و  مسیریابی 
جاده به همراهی مهندسان مشاور اتحاد راه 
قهرمانی  مهندس  آقایان  فراشاد  و  فارس 
کرمان  راه آهن  نقشه برداری  و  طراح 
بهادری  و  کریمی  مهندس  با  بندرعباس 
کالیگراف  شرکت  نقشه برداری  گروه  و 
و  رحیمی  و  پذیرش  و  پایمرد  آقایان 
شرکت نقشه برداری پیمایش ایران مستقر 
مهندس  آقایان  تهران  در  سراج  خیابان 
وزیری، فقیهی، زارع بدون دستمزد و انعام 
فعالیت مجدانه داشتم تا جایی که به علت 
بودن  آشنا  و  عدیده  مکاتبات  و  پیگیری 
ارژن  دشت  کازرون  جاده  مسیر  کل  از 
به این جانب لقب مسیریاب و پدر مکاتبه 
جاده کازرون دادند. روی هم رفته بنده یک 
مقابل  در  توقع  بی  کوچک  خدمتگزار 
و  بوده  کازرون  منطقه  ارجمند  شهروندان 

خواهم بود.
کوچک  خدمتگزار  احترام  تقدیم  با 
مسیریاب اولیه و پدر مکاتبه ی جاده جدید 

کازرون دشت ارژن.
جهانگیر عباسی

خاطراتی از زنده یاد حاج یداله آمالی
جهانگیر عباسی قسمت دوم و پایانی


