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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
برابر رأی شماره 139760311014001903 مورخ 97/10/8  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 رضا عسکری فرزند کاکاجان به شماره شناسنامه 3501 و شماره ملی 2411551681 صادره از آباده در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 398000 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 128 واقع در شهرستان اقلید بخش 16 فارس سرحد چهاردانگه مزرعه فتح آباد که جهت آن پالک 31 فرعی از 128 منظور گردیده انتقال ملک بالسویه از وراث اناث مرحوم کاکاجان 
عسکری خانمها پروانه، درنا، افسانه، ترگل و کشور شهرت همگی عسکری فرزندان کاکاجان مالک رسمی اظهارنامه ثبتی و اسناد رسمی انتقالی 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.          388/ م الف              29243/18021      
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/26             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/11

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 139760311014001947 مورخ 97/10/16  هیأت موضوع ماده یک قانون 
اسناد و  اداره ثبت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت 
امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای یوسف محمدخانی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 
به  باب ساختمان کارگاه  اقلید در ششدانگ یک  از  2845 و شماره ملی 2539506887 صادره 
 16 بخش  اقلید  شهرستان  در  واقع   89/899 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   3000 مساحت 
فارس سرحد چهاردانگه روستای خنجشت که جهت آن پالک 1004 فرعی از 89 منظور گردیده 
مالکیت رسمی مشاعی متقاضی به موجب سند مالکیت حدنگار صادره در دفتر امالک الکترونیکی 
به شماره 139620311014002676 و به شماره چاپی 097798ب/ 95 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.  389/ م الف             29244/18020         
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/26          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/11

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

تعیین  قانون  یک  ماده  موضوع  هیأت    97/10/5 مورخ   139760311014001894 شماره  رأی  برابر 
اقلید  اداره ثبت اسناد و امالک  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  تکلیف وضعیت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای گودرز سلطانی کردشولی فرزند محمدمهدی به شماره شناسنامه 2358 
و شماره ملی 2539291198 صادره از اقلید در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 482000 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 85/520 واقع در شهرستان اقلید بخش 16 فارس سرحد چهاردانگه 
روستای چشمه رعنا که جهت آن پالک 686 فرعی از 85 منظور گردیده مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
به موجب سند رسمی قطعی شماره 48028 مورخ 97/3/13 دفتر اسناد رسمی شماره 140 اقلید انتقالی از 
وراث مرحوم حمیدرضا ستوده مالک سند رسمی شماره 28585 مورخ 46/5/13 دفتر 17 آباده انتقالی از 
آقای عطا ستوده 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 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.  391/ م الف         29246/18018            

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/26          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/11
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 آئین نامه اجرائی 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 139760311014001907 مورخ 1397/10/8 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 محمد حسن ولیجانی به شماره شناسنامه 146 و شماره ملی 2539567711 صادره از اقلید 
در موازی 6666 سهم مشاع از 80000 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 80000 مترمربع 
کل پالک 9225/24 مفروز از پالک 9225 اصلی واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه حسین آباد بلوار امام 
رضا)ع( انتقال ملک از آقای سید اسداله هژبر مالک سند رسمی مشاعی شماره 15991 مورخ 2536/8/1 دفتر 
74 آباده انتقالی از آقای محمود کرباسی زاده مالک سند رسمی قطعی شماره 31643 مورخ 1349/1/19 دفتر 

17 آباده انتقالی از آقای محمود سجادی مالک اظهارنامه ثبتی
2- رای شماره 139760311014001904 مورخ 1397/10/8 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 
اقلید  از  به شماره شناسنامه 19157 و شماره ملی 2539032702 صادره  و بالمعارض آقای سید حسین هژبر 
در موازی 11321/80 سهم مشاع از 80000 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 80000 
مترمربع کل پالک 9225/24 مفروز از پالک 9225 اصلی واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه حسین آباد بلوار 
امام رضا)ع( انتقال ملک از مالک رسمی وراث مرحوم سید اسداله هژبر مالک سند رسمی مشاعی شماره 15991 
مورخ 2536/8/1 دفتر 74 آباده انتقالی از آقای محمود کرباسی زاده مالک سند رسمی قطعی شماره 31643 

مورخ 1349/1/19 دفتر 17 آباده انتقالی از آقای محمود سجادی مالک اظهارنامه ثبتی
     387/م الف             29245/18019         

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/26             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/11
رضا رحیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اقلید

و  قدیمی ها  نقل قول  به  بنا  همچنین 
اهالی  از  عده ای  که  گفته اند  درگذشتگان 
تنگ روئین بنا به عللی به محدوده فیروزآباد 

کوچ کرده اند.
شمال  در  روئینی  تنگ  روستای  هم اکنون 
قلعه دختر در بدو ورودی گلوگاه به طرف 
غرب  در  ضمنًا  دارند،  سکونت  فیروزآباد 
وارک  روستای  و  دهدشت  قدیمی  دهکده 
قدیمی  زیتون  درخت  چند  باقیمانده  هنوز 

سبز است. 
اهالی هم آنجا را صحرای زیتون می نامند که 
راه اصلی مال رو و عبور کاروان ها و قافله ها 
دردانه،  و  بورنجان  روستاهای  جنوب  در 
به طرف  )پرک(  روئین  تنگ  وارک، 
حومه فامور، گره باالده )جره( و دادین از 
تنگه، گلوگاه یا بریدگی های کوه دیو بنام 
کل های )َک-ِل( احسرون، بیوه زنان و کل 

دوغ بوده است.
در این سه گذرگاه اصلی ناهموار، صعب العبور 
با  خاصی  طرز  با  قدیمی ها  سوق الجیشی  و 
دیوار  چینی  سنگ  و  ساروج  بردن  کار   به 

کشیده اند.
از آن ها تخریب  هم اکنون قسمت هایی هم 
عبور  به طوری که  گردیده اند؛  معیوب  یا  و 
با ترس ولرز صورت  یا آمدورفت  و مرور 
ابتدا  می گیرد؛ مثاًل مسیر کل بیوه زنان در 
خیلی ترسناک بوده؛ به طوری که اگر مردی 
پایین  به  اگر  کند  عبور  می خواسته  ازآنجا 
کوه پرت می شده می گفته اند؛ زن این مرد 
دیگر بیوه شده، به همین علت این گذرگاه 
امر  درنهایت  نامیده اند؛  زنان  بیوه  کل  را 
و  قشقایی  تیره های  کوچ  اصلی  مسیر 
عشایر جروق از همین سه گذرگاه صورت 

می گیرد.
باغ های  وارک  روستای  بلندای  در   .14
سیب،  آلوبخارا،  انار،  عناب،  بادام،  گردو، 
به، توتره مانند توت فرنگی، گالبی در قدیم 
پس  متأسفانه  داشته؛  وجود  فور  و  حد  در 
چندین  قدیمی  جاده  مسیر  دادن  تغییر  از 
سال آن ها را رها کردند و به شهرستان های 
درنتیجه  نمودند؛  مهاجرت  کازرون  شیراز 

به علت نداشتن تعمیرات ساالنه و بی آبی و 
معیوب  باغات  از درختان  خشکسالی خیلی 
قطور گردو  و خشک شدند ضمنًا درختان 
دردانه  چشمه های  زیر  در  چنار  و  بادام 
همکاری  از  ضمنًا  می کنند.  خودنمایی  هم 
آقای صمدهاشمی بورنجانی نسبت به دادن 
اطالعات و گرفتن عکس های باغات با سرو 
تشکر  و  تقدیر  منطقه  کهنسال  چنارهای 
خود را به حضورشان اعالم می دارم. نمادی 
برین  بهشت  یعنی  آخرت  سرای  جنت  از 
همانند مرجان و مروارید در سرحد جروق 

و کالنی.
15. در باغستان های عشایر جروق در غرب، 
بیل  شرق و شمال کوه های دیژک و کوه 
مانند  کوهستانی  زرشک  معدن  »پیل«  یا 
باغستان های بورنجان دردانه و وارک همه 
گونه درخت ثمردار خوش طعم وجود داشته 
و  کهنسال  درخت  اصل  چندین  دارد،  و 
قطور گردو و چنار قابل توجه در موده های 
خواجه و گیَدرِ چشم هر بیننده را به تعجب 

و حیرت وا می دارد.
به راحتی  می توانند  عشایری  خانوار  چندین 
بدون سرپناه تابستانی در زیر سایه گردوها 
ببرند. در کتاب کمربند سبز فارس  به سر 
نوشته آقای خداخواست جوکار و فارس نامه 
تاریخی  کتب   دیگر  و  عجم  آثار  ناصری 
عشایر  سرحد  باغات  مورد  در  توضیحاتی 
جروق، کالنی و مالکی در کوه های دیژک 
و بیل »پیل« توضیح و شرح داده اند، آثار 
 چند کارگاه شیره پزی در آن منطقه به چشم 

می خورد.
16. از سال 1343 که تصمیم گرفتند مسیر 
گلوخواجه ای،  به طرف  قدیم  شوسه  جاده 
مسدود  و  تغییر  را  پیرزن  کتل  سرچنگ 
دردانه،  و  بورنجان  روستاهای  اهالی  نمایند 
وارک، تنگ روئین »پرک« دشت برم در 

بن بست کامل قرارگرفته بودند.
به طرف  ماشین  با  می خواستند  که  زمانی 
نمایند طول  مسافرت  شیراز  یا  ارژن  دشت 
ناهموار  راه های  از  مقصدشان  و  مسافرت 
روستا و جاده شوسه »شاهی« دشت برم کتل 

باتحمل  ساسانی«  »سردار  پژنگ  یا  پیرزن 
صعب العبور  ناهمواری ها،  سختی ها،  کردن 
چون  گلوخواجه ای  سرچنگ،  کتل،  بودن 
فاصله شان تا دشت ارژن حدودی کم بود با 
همه دردسرها و مشکالت زمانه می ساختند، 

کاری هم از دست شان برنمی آمد. 
17. در سال 1354 پس از ساختن جاده از 
تنگ  به طرف  ارژن  دشت  غرب  سه راهی 
دستور  به  نودان  کوهمره  و  ابوالحیات 
مسئولین امر سازمان حفاظت محیط زیست، 
فارس  استان  راه  اداره  و  طبیعی  منابع 
با رهگذران،  نقلیه  وسایط  عبور  به طورکلی 
به طرف  را  عشایر  کوچ  و  قافله داران 

گلوخواجه ای ممنوع کردند.
مسافرت  برای  موردبحث  روستاهای  اهالی 
تنگ  کردن  تعظیم  با  بایستی  به ناچار 
 90 حدود  ارژن  دشت  به طرف  ابوالحیات 
طی  خاک آلود  سروصورت  با  کیلومتر 

طریق می نمودند.
یعنی دررفت و برگشت حدودًا 180 کیلومتر 
و  منزجر  لحاظی  هر  از  علی القاعده  می شد، 
به  خیلی ها  به این علت  بودند؛  شده  مستأصل 
باغات خود را رها  ناچار خانه و کاشانه و 
کوچ کازرون  یا  شیراز  به طرف  و   کردند 

نمودند.
تأمین  برای  تا  شدند  شهر  ساکن  سرانجام 
کار  زندگی شان  روزانه  معاش  و  امرار 
شرافتمندانه ای انجام دهند، درنهایت به علت 
بی توجهی و نداشتن تعمیرات الزمه و بی آبی 

خیلی از درختان باغات شان خشک شدند.
18. در سال 1376 پس از گذشت 43 سال 
با پیگیری همه جانبه به امر پروردگار عالم 
برقراری  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
کنار  از  اسالمی  جمهوری  کریمه  دولت 
زرد،  تنگ  برم،  دشت  روستاهای  محدوده 
بورنجان  وارک،  »پرک«  روئین  تنگ 
ارژن  دشت  به طرف  کازرون  جاده  دردانه 
ساخت جاده شروع شد و در سال 1386 از 
بهره برداری  مورد  ارژن  دشت  تا  کازرون 

همگان قرار گرفت. 
اهالی منطقه خیلی خوشحال شدند آنانی که 

بود  به علت بن بست بودن و کم  روستا را 
بودند،  کرده  کوچ  زادگاه شان  از  امکانات 
مجددًا در فرصت های مناسب منازل قدیمی 

خودشان را تعمیر و بازسازی کردند.
هرس،  را  باغات شان  باقی مانده  درختان 
به جای  بعضی ها  نمودند؛  آبیاری  و  پاکنی 
غرس  جدید  نهال  شده  خشک  درختان 

نمودند.
احیا  را  خودشان  به  مربوط  زراعتی  زمین 
نقلیه  وسیله  که  آنانی  روی هم رفته  کردند 
کازرون  یا  شیراز  از  زود  صبح  دارند، 
به طرف زادگاه شان حرکت می کنند، حدود 
آبیاری  پاکنی،  جهت  بعد  ساعت  یک 
به  باغات شان  محصوالت  جمع آوری  یا 
زادگاه شان می رسند و مشغول کار می شوند، 
اگر کارشان در غروب تمام شد به شیراز یا 

کازرون می روند.
منزل  در  را  شب  صورت  این  غیر  در 
بیتوته می کنند و  قدیمی شان  بازسازی شده 
اتمام کار به سمت مقصد  از  بعد پس  روز 
خود می روند روی هم رفته خیلی خوشحال و 
شاکر خداوند شده اند؛ ضمنًا در سال 1376 
زمانی که ماشین آالت راه سازی به محدوده 
دشت برم بورنجان آوردند و خواستند شروع 
به کار نمایند یک نفر باسواد و خوش ذوق 
بورنجانی چند بیت شعر درباره ساخت جاده 

در این مسیر سرود که به شرح ذیل است:
بورنجان عیش بکن که فصل شادی اومد

عباسی خط نوشت و جاده اومد
مبارک گو به وارک که نوید شادی اومد

شهیدان خون بدادند جاده اومد
پرک تنگ زرد و دشت برم تا کالنی

ُدِر ُدردانه  به عبدوئی و گرگنا تا تل نادر 
اومد

روی هم رفته ساختن جاده در این مسیر مایه 
آن  ارزش  و  بود  نکردنی  باور  و  تعجب 

همانند ُدرِ گرانبها است.
دردانه،  بورنجان،  روستاهای  فاصله   .19
باغات  و  »پرک«  یا  روئین  تنگ  وارک، 
 35 کازرون  تا  جروق  عشایر  َگَیدرِ  موده 

کیلومتر است.

همچنان فاصله آن ها تا چنارشاهیجان حدود 
80 ،75 کیلومتر است به قول معروف »از 
این ره که می روی به ترکستان است« باید 
گفت مرحبا از این عمل غیرمنصفانه بعضی 

از تصمیم گیرندگان کم تجربه و خودباور.
می گویند  که  قوز  باالی  قوز  به هرحال 
که  است  غیراصولی  و  طوالنی  فاصله  این 
بیچاره  بر گرده مردم محروم و  می خواهند 
تحمیل کنند. امیدواریم که تصمیم ناعادالنه 

هیچ گاه جامه ی عمل نپوشد.
بی مروت  روزگار  از  واحسرتا  دریغا،   .20
می خواهند  مردم  سر  بر  مصیبتی  چه  که 
برای شان  وارونه  ساز  متأسفانه  دربیاورند 
ناگواری هایشان  و  درد  مصیبت،  نواخته اند، 
ناهموارتر،  سراشیبی شان  گردیده،  بیشتر 
زجرشان بیشتر، راهشان دورتر، شکنجه های 
و  مالی  با ضررهای کالن  روحی، جسمی، 
دردسرهای غیراصولی که از ناحیه عملکرد 
مردم  ناراحتی  و  غم  بر  شده،  ایجاد  غلط 

افزوده شده است. 
عملکرد  راه  و  طریقه  که  می شوم  یادآور 
همه پسند  پایدار،  سازنده،  عالمانه،  منصفانه، 
این است که خط را باتدبیر، اصول معنوی 
را با درایت، کار سازنده را با مشورت، رفع 
حوصله،  و  صبر  با  را  مشکالت  و  معایب 
باز کردن گره کور با دقت استادانه، منطِق 
مدرک  با  را  حق  و  تفکر  با  را  انسانیت 
جلب  خود  به طرف  را  جامعه  میل  مستدل، 
عمل  بازدهی  مدبرانه،  نظرخواهی  با  کردن 
و  غائله  شورش،  خواباندن  عادالنه،  کردِ 
هیاهو را با مهربانی، گذشت، پرهیز، دوری 
را  بدعهدی  و  نفاق  مقام پرستی،  تکبر،  از 
با  ارائه مدرک مستدل را  با مدارا کردن و 
می شود  محکمه پسند  قانون  نمودن  اعمال 
بسیاری از مشکل ها را حل کرد، یا به پایان 

رساند. 
پای  پنهانی،  اقدام های  با  مدام  اینکه  نه 
که  جایی  تا  آوردن  میان  به  را  دیگران 
بدخواهان در خفا فتنه به پا کردند، سرانجام 

کاری که نباید بشود شد.
درنهایت  شد،  ریخته  بی گناهان  یعنی خون 

به دست دشمنان جسور شیطان صفت  بهانه 
ازخدابی خبر افتاد.

و  کردند  بدبخت  را  بیچاره ها  دراین بین 
ناتوانان را در دام انداختند و دل دشمنان را 

شاد کردند.
کسانی که در خانه ملت در حضور عده ای 
از کارگزاران با سخنان تند و بحث برانگیز 
درک  کازرون  مردم  اگر  که  می گویند 
و  زیان  و  ضرر  به  آینده  در  نکنند 
آیا  می شوند؛  دچار  بیشتری  بدبختی های 
و  عقل  فهم،  و  درک  کازرون  مردم  واقعًا 
انسانیت ندارند که این چنین سخنان ناروایی 

را به آن ها ربط می دهند.
و  انگیزه  این  از  واحسرتا  افسوس  هزاران 
تفکر ناپسند، امیدواریم همه مان از راه کج 
و  معنوی  سعادت  راه  به  تا  برداریم  دست 

خلوص انسانی و مهربانی برسیم. 
متفکران،  اندیش گران،  عالمان،  عاقالن، 
عقیده دارند و می گویند عاقبت، تاریخ زمانه 
و تفکر آیندگان نسبت به عملکرد خوب یا 

بد ماها قضاوت خواهند کرد و بس.
کهنساالن،  استادان،  کلیه  از  پایان  در 
معتمدان، دوستان و آشنایان که در هنگام 
کسب  و  مطالب   جمع آوری  و  تحقیق 
اطالعات و تجربیات نقل قول شان از راویان 
به خاطر و ذهن  تاریخ نویسان را  گذشته و 
اینجانب انتقال داده و می دهند تشکر می کنم.

روستاشناسی و بوم گردی در منطقه ُدِر ُگهِر یاقوت، مرجان و مرواریدهای خطه کازرون
جهانگیر عباسی قسمت دوم و پایانی


