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 گروه فرهنگ
« 30هزارسند متعلق به سیرجان به سازمان
اسناد و کتابخانه ملی تحویل داده شده و 30
هزارسند دیگرنیزبه زودی تحویل داده خواهد
شد».
آنچه خواندید ،بخشی از سخنان محسن
اسدی؛ فعال فرهنگی شهر است و دلیل این
گفتوگو .ازمحسن اسدی به عنوان یک محقق
و پژوهشگرتاریخ و کلکسیونراسناد تاریخی یاد
میشود .اسدی به گفته خود ،بیش از 35سال
ازعمر خود را صرف جمعآوری اسناد مربوط به
شهر سیرجان و استان کرمان نموده و حاصل
این جستوجوی مدام  35ساله 60 ،هزارسند
است و  400سال تاریخ این شهررا دربرمیگیرد.
مسئوالن شهر اهمیتی به این تاریخ ندادهاند،
حاال اسناد درحال خروج ازسیرجان هستند .به
عبارت دقیقتر 30،هزارسند تاکنون ازسیرجان
خارج و به سازمان اسناد کشور تحویل داده
شده و  30هزار سند دیگر نیز به زودی تحویل
داده خواهد شد تا شهرسیرجان ،پاک ازهرگونه
سندباشد.
اسدی سخنان خود را با ماجرای پیدایش
عالقه به جمعآوری اسناد شروع کرد« :ازهمان
ایام نوجوانی ،عالقه مفرطی به جمعآوری اسناد
تاریخی داشتیم .خانواده ما ،جزو خانوادههای
مال مکتبدار در مکیآباد و زیدآباد بودند .از
طرفی جد پدری ما نیزبه پیغمبردزدان معروف
است که مرحوم استاد باستانیپاریزی نیزکتابی
ازشرح احوال ایشان نگاشته است .در گذشته
مردم برای نگاشتن اسناد خود ،به مکتبداران
و یا سایر افراد باسوادی رجوع میکردند که در
این کار مهارت داشتند .در جعبهای که متعلق
به یکی از اجداد من بود ،تعداد اندکی از این
اسناد وجود داشت و من به واسطه آشنایی با
کتابهای استاد باستانی پاریزی ،با این اسناد
آشنا شدم و هرجا سندی میدیدم ،یا میخریدم
و یا به من اهدا میشد .بیش از  35سال
مشغول خریدن و جمعآوری این اسناد بودم.
به قول معروف ،عمر ،سرمایه و و جوانیم را
سرجمعآوری این اسناد گذاشتم .من هرکجای
کشور اگر سندی مربوط به سیرجان یا استان
کرمان پیدا میکردم ،میخریدم».
اسدی میگوید« :بالغ بر 60الی  70هزارسند
تاریخی ازمنطقه استان کرمان جمعآوری کردم.
اسناد بسیار باارزشی نیز بودند .این را میتوانید
از کارشناسان سازمان اسناد کشور بپرسید؛ به
خصوص دکتر روستایی که یکی از کارشناسان
بزرگ سازمان اسناد و کتابخانه ملی و یکی از

تاریخ  400ساله سیرجان در راه تهران

افراد ارزشمند این حوزه هستند.
بیش از  30جلد کتاب نوشتهاند
و از کارشناسان خبره این اسناد
هستند».
«خداوند حاج آقا مرعشی نجفی
را رحمت کند .ایشان یکی ازمراجع
تقلید بزرگ شیعان بودند .من با
ایشان نیزدرارتباط بودم .گاهی برای
ترمیم اسناد ،به کتابخانه ایشان
مراجعه میکردم 30 .یا  40سال
پیش بود و من هنوز کمسنوسال
بودم اما ایشان من را تحویل
میگرفت و اسناد را جهت بررسی یا
ترمیم به کارشناسان میداد .همین
موضوع زمینه آغاز ارتباط ما بود.
ایشان من را به جمعآوری اسناد
تشویق میکرد .آقای مرعشی نیزدر
کارجمعآوری اسناد بودند و این کار
را با سختی نیز انجام میدادند .در
خاطراتشان آمده که در کارخانه
برنجکوبی بغداد کار میکرد و
همیشه با حذف یک یا دو وعده
غذا ،این اسناد را میخرید .امروزنیز
کتابخانه ایشان ،یکی از بزرگترین
کتابخانههای جهان اسالم است.
درخاطرم هست که سال  68اصل
کتاب خواجه علیحسن سیرجانی
را در کتابخانه ایشان دیدم و برایم
عکس :پاسارگاد
جالب بود چگونه توانستهاند این
کتاب متعلق به قرن هفت را پیدا کنند .تمام پیش تا امروز جمع کردهام .البته قدیمیترین
این مسایل مشوقهای من درجمعآوری اسناد سندی که به سازمان اسناد کشور هدیه دادم،
سندی مربوط به دوره ساسانی است که روی
بودند».
او توضیح میدهد« :بیش از  60هزار پوست و طبیعتا به خط آن دوره نوشته شده».
اسدی از نماندن اسناد در سیرجان ناراحت
سند شامل مبایعهنامه ،وقفنامه ،عقدنامه،
مصالحهنامه ،حکام و فرامین پادشاهان و امرا ،است و از مسئوالن شهرستان گالیه دارد« :دلم
مکاتبات عادی ،اسناد تجاری و هرآنچه مربوط میخواست این اسناد در سیرجان یا حداقل
به زندگی مردم میشده را از حدود  400سال استان بمانند .نامهنگاریهای زیادی نیز انجام

شهر بیسند

دادم منتهای مراتب نتیجهای نگرفتم .بارها با
نماینده و فرمانداران دورههای مختلف صحبت
کردم اما جواب درستی نمیگرفتم .حتی در
آخرین جلسهای که با مسئوالن دانشگاه آزاد
داشتیم ،قول دادند این اسناد را تحویل گرفته
و مکانی برایشان فرام کنند اما به جایی نرسید.
در دانشگاههای کشور ،مرکز اسناد وجود دارد
که از کتابهای خطی تا اسناد در آن نگهداری

میشوند .آقای اصغرحدیدی به عنوان نماینده
دانشگاه آزاد ،دو بار قول همکاری داد اما به
دالیلی که متوجه نشدم ،کار انجام نشد ».او
میگوید« :در سال  ،1395بالغ بر  12هزار سند
را تحویل دادم .البته تمام اسناد اهدایی نبودند
و مبلغی در ازایشان دادند که در مقابل ارزش
واقعی اسناد ،بسیارناچیزبود .مهرماه  98حدود
 10هزار سند و خرداد امسال نیز حدود  8هزار

سند را تحویل دادم .در مجموع
 30هزار سند در این  3مرحله
تحویل داده و  30هزار سند دیگر
نیز تا هفته آینده تحویل خواهم
داد و اسناد سیرجان ،به طور کلی
از این شهر خارج میشود .البته
بهترین جا برای نگهداری اسناد،
همان سازمان اسناد است اما به
طور مثال اگر محققی بخواهد در
مورد شهر سیرجان تحقیق کند،
ناچار است به آنجا برود .حرکت در
آنجا نیز کند است و دسترسی به
اسناد سیرجان راحت نخواهد بود.
به همین دلیل دلم میخواست در
سیرجان یا کرمان مرکزی راهاندازی
شود .مرکز اسناد کرمان از این
امر استقبال کرد اما چون تابعی
از سازمان اسناد کشور هستند،
اختیار تصمیمگیری در مورد اسناد
را نداشتند .تهران معتقد است
کرمان شرایط الزم برای نگهداری
اسناد را ندارد .البته در مقطعی ،در
بزاده ،حتی
زمان ریاست آقای گال 
کارترمیم اسناد نیزدر کرمان انجام
میشد اما تهران جلوی این کار را
گرفت و گفت کرمان کار ترمیم را
بلد نیست ».اسدی درادامه کنایهای
به قدرناشناسی ایرانیها در بحث
حفظ اسناد م یزند« :در تاریخ آمده
که لویی شانزدهم ،پادشاه فرانسه به وزیر امور
خارجه خود تاکید میکند برو در ایران و اسناد
و کتابهای خطی را جمعآوری کن و برای
اینکارنیز ،مبلغ زیادی تعیین کرد .اروپاییان از
قدیم و حتی امروز نیز دنبال جمعآوری اسناد
ما هستند .متاسفانه با اینکه سازمان اسناد در
کشورشکل گرفته ،اما چندان هزینه نمیکنند.
خیلی ازمردم اسنادی دارند و حاضرند بفروشند

نام آهن ،معطوف به اراده آهنین ما است
 پاسارگاد
مدتیپیش،فراخوانجایزه ادبی آهندرفضایمجازیمنتشرشد.
جایزهای که بسیاری به تصوردو دوره قبلی ،آن را سومین دوره رقابت
اهالیداستانبهمیزبانیسیرجانمیدانستند .امادرگفتوگوبادبیراین
جایزهمتوجهدوتفاوتشدیم.
دو دوره قبلی تحت عنوان جشنواره داستان کوتاه آهن را
روابطعمومی گلگهربرگزارکردهبود امادرایندوره انجمنداستانی گره
اینمسابقهرابرگزارمیکند.

دبیرجایزه ادبی گره درپاسخ به سؤال پاسارگاد مبنی بردلیل این
تغییرات ،با گریزی به گذشته میگوید :دردو سال گذشته ،این رقابت
ادبیتحتعنوانجشنوارهداستان کوتاه آهنبرگزاروبا استقبالخوبی
نیزمواجه شد .اما امسال تصمیم گرفتیم دامنه کاررا گسترش داده و
وارد حوزههای ادبی دیگری نیزبشویم .البته امسال ،جایزه ادبی آهن
فقطدرحوزهداستان کوتاهبرگزارمیشود اماتصمی مبراین است که از
اینپسدراینجایزهبهبخشهایدیگرادبیاتنظیرمجموعهداستان،
رمانو...نیزتوجهداشتهباشیم.

پاریزی درپاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه ،این جشنواره را
درسالهای گذشته گلگهربرگزارمیکرده است،چراهمچنانمسابقه
شما ازواژه آهن درنام خود استفاده میکند ،گفت :این نام ارتباطی به
گلگهرندارد .ایده ما این بود که بخشی مرتبط با زندگی کارگران داشته
باشیم تا داستاننویسان که بیشتربه زندگی شهرنشینی و آنچه نمود
بیشتری دارد ،توجه میکنند ،به این بخش ازجامعه نیزتوجه کنند .در
سیرجان نیزبه سبب وجود انواع معادن ،بخش قابل توجهی ازمردم
زندگی کارگری دارند .نام آهن ،معطوف به اراده آهنین ما است.

اما چون قیمتهایی که سازمان اسناد تعیین
میکند ،بسیار اندک هستند ،مردم اسنادشان را
نمیفروشند».
اسدی از روال موجود در کشور نیز انتقاد
میکند .روالی که به دالیلی موجب میشود
سندداران ،به جای ارایه به مراکزی نظیرسازمان
اسناد ،آن را در نزد خود نگاه دارند یا به دنبال
فروش آن به خارجیها باشند« :خیلی از اسناد
نابود شدهاند و سند زیاد و چندان به دردبخوری
نمانده است».
اسدی برای نشان دادن سابقه دیرین
سیرجان در بیتوجهی به اسناد ،خاطرهای از
دوران  10سالگی خود تعریف میکند« :خاطرم
است گونی گونی اسناد را میبردند وسط
کاروانسرای سیرجان و میسوزاندند که من
توانستم حدود هزارتا از آن اسناد را نجات دهم
که جزو همانهایی بودند که به سازمان اسناد
دادم و همه نیمهسوخته بودند».
اسناد را به گونههای مختلف میتوان
دستهبندی کرد .مثال براساس تاریخ کلی ،وقایع
مختلفویاحتاخاندانهایسیرجانی.نکته آخر
زمانی به خاطرم متبادر شد که اسدی از سندی
متعلق به خاندان خود یا چنانکه در سند ذکر
شده« ،بنیاسد» ،صحبت میکرد« :این سند،
حکمی است که شاه عباس صفوی داده .در
سند آمده آنکه چون طایفه کرام بنیابوالفضل
اسدی که شیخ بزرگوارایشان ،حبیببنمظاهر
از اصحاب کبار حضرت سید الشهدا بود که
در واقعه کربال در رکاب آن حضرت به شرف
شهادت فائز گردید ...و بعد از آن که لشکران
تنهای شهدای شهدا را برهنه و عریان در آن
صحرا مجروح نمودند ،همین قبیله اجساد
مطهره شهدا را دفن نمودند و به ازای این
خدمت ،این طایفه ناجی را احرارنامیدند ...این
سند معافیت مالیاتی طایفه بنی اسد است.
حدود  40عدد از اسنادی که جمعآوری کرده
بودم ،متعلق به طایفه اسدی بود».
احتماالاختصاصموزهایبهتاریخطایفههای
سیرجان نه تنها میتوانست موجب حفظ اسناد
در سیرجان شود که بابی برای آشنایی نسل
جدید با تاریخچه خود و یا طایفههای تنیده در
تاریخ این شهر بود و چه بسا ،موجب میشد
سایر اسنادداران شهر ،بر سر ذوق آمده و اسناد
خویش را به این موزه اهدا کنند و بدین ترتیب،
محلی برای کاوش و آگاهی تا حداقل عمق 400
ساله این شهر به دست میآمد اما نه تنها این
اتفاق نیفتاده که تاریخ  400ساله این شهر ،در
حال رفتن به تهران است.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم حاجاسداهلل عسگراوالدی؛

آشنایی با زندگینامهی سلطان صادرات پسته ایران
توسعه صادرات پسته ایران را بیتردید
باید مدیون چند خاندان بزرگ دانست که
از اوایل قرن  1300شمسي به این کار اقدام
کردند .از شاخصترین خانوادههای کوشا در
این زمینه ،خانوادههای :آگاه ،امین ،عسگر
اوالدی ،جدیدی ،هرندی و ...را میتوان نام
برد که شادروان اسداهلل عسگراوالدی در این

عرصه تالش بسیار زیادی کرد .به حق میتوان
ایشان را پدر صادرات پسته ایران نامید
و گفت که وی بر گردن تمام فعاالن صنعت
پسته ایران حق دارند .زندگینامه مرحوم
عسگراوالدی برای کسانی که میخواهند به
تجارت بپردازند ،الگوی مناسبی است.
 آشنایی با زندگینامه مشاهیر
صنعت پسته ایران
سلطان صادرات پسته
ایران ،فرزند صالح ایران،
حاجاسداهلل
مرحوم
عسگر ا و ال د ی ،
بز ر گتر ین
صادرکننده پسته
ایران ،پدر بزرگوار
جناب آقای امیرعلی
عسگر ا و ال د ی
و
کارآفرین
برتر
صادرکننده
کرمان
استان
میباشد.
ا سد ا هلل
عسگراوالدی
فر ز ند

کربالییحسین و آمنه خانم در  ۱۵اسفند ۱۳۱۲
در تهران ،خیابان سیروس ،کوچه حمام گلشن به
دنیا آمد .پدرش مغازهی عطاری داشت و مادرش
دختر حبیباهلل توسلی از تجار دماوند بود.
او سالهای دبستان را در دماوند گذراند .زمانی
که کالس اول دبستان بود ،به علت هوش بسیار
زیادی که داشت معلمش او را به کالس سوم
برد .در آن سالها به علت جنگ جهانی ،پدرش
ورشکست شد و به تهران آمدند .اسداهلل  ۱۲سالش
بود ،روزها پیش داییاش آمیزعبداهلل توسلی ،از
تجار نامدار و معتمد که در صادرات ساالمبور و
پوست فعالیت داشت ،کار میکرد و مدرسه شبانه
درسش را در میخواند .در آن روزها به علت کمبود
و گرانی کاغذ ،مشقهایش را روی پیت حلبی
مینوشت و برای حفظ آرامش و آسایش خانواده
در هنگام خواب ،درسهایش را زیر نور چراغ خیابان
میخواند .در سال  ۱۳۲۷پدر خود را از دست داد
و نانآور خانواده شد .زندهیاد عسگراوالدی در
زمان فوت پدر ۱۴ ،ساله بود .گویی نیكی كردن
و صداقت و تالش بیوقفه را از پدر خود به ارث
برده بود.
بعد از اتمام دورهی دبیرستان وارد رشتهی
ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران شد .به مطالعه و
آموختن بسیار عالقمند بود .همزمان در کالسهای
دانشکده اقتصاد و فیزیک هم شرکت میکرد.
 فعالیتهای تجاری عسگراوالدی
بعد از اتمام دانشگاه و گرفتن لیسانس ادبیات
انگلیسی از دانشگاه تهران در سال  ۱۳۳۴تصمیم
گرفت از دایی خود جدا شود .در سن  ۲۱سالگی
برای شروع استقالل کاری ،به اتاق بازرگانی رفت
تا کارت بازرگانی بگیرد .به علت کم بودن
سناش نایبرییس اتاق بازرگانی از او
امتحان گرفت و او را برای گرفتن
کارت واجد شرایط
دانست .وی در

سال ۱۳۳۶حجرهای در سرای امید به نام
تجارتخانه عسگری گرفت و تجارت را با خرید و
فروش زیره شروع کرد.
عسگراوالدی در سال  ۱۳۳۸با دوست دوران
نوجوانی خود آقای محمدحسن شمسفرد شریک
شد و تجارتخانه «عسگری» به تجارتخانهی
«حساس» تغییر نام داد( .حساس از به هم وصل
شدن دو حرف ابتدایی نام شرکا است) این شراکت
تا پایان عمر حاجاسداهلل بیش از  ۶۰سال ادامه
داشت که در نوع خود در ایران بینظیر است.
سلطان صادرات پسته ایران ،پشتکار بسیار باالیی
داشت و محصوالت مختلفی مانند زیره ،پنبه،
خرما ،مغز هسته زردآلو ،گردو ،کتیرا ،قیصی،
کشمش ،زعفران ،تخم شبدر و روناس به اقصا
نقاط دنیا صادر میکرد.
او مدتی بعد زمینی در مشهد خریداری و اولین
کارخانهی زیره را تاسیس میکند .تمام کشاورزان
زیرههای خود را به کارخانه میآوردند و رسید
دریافت میکردند .این رسیدها قابل انتقال به غیر
بود و هرکس با داشتن رسید و به میزان نوشته
شده در رسید ،زیرهی پاککرده و آماده از کارخانه
دریافت میکرد .بدین شکل حاجاسداهلل اولین
بورس خصوصی زیره را راهاندازی کرد .با گذشت
مدتی از كار در تجارتخانه  ،به دلیل اعتماد ،اعتبار
و امانتداریاش به وی لقب «سلطان زیره» را
دادند .بهطوریکه در نیویورک بورسی به نام بورس
ادویه بود .این بورس روزانه قیمت زیره را از تلگراف
شرکت «حساس» دریافت میکرد و معامالت
شروع میشد .این بود که شرکت «حساس» به
نام «سلطان زیره» شناخته شد .عسگراوالدی
همانزمان کارخانه برگه زردآلو را در شاهرود
تاسیس کرد .با ورود خشکسالی به کشور ،خیلی از
محصوالت کشاورزی صادراتی کم شد و فقط برای
به همین
مصرف داخلی کاربرد داشت.
کا ر خا نه
عسگراوالدی
دلیل
و آنجا را به
شاهرود را تعطیل
تبدیل کرد.
مد ر سه
حاجاسداهلل بعد

از مدتی
پسته را وارد سبد
صادراتی خود کرد و اولین بار تجارت
پسته را از آقای مرشد در سرای امید آموخت و

برای این منظور انباری در جنوب تهران خریداری
نمود .بعد از مدتی شعبهی کرمان و شعبهی
رفسنجان را راهاندازی نمود و کار خود را گسترش
داد .سپس شعبههایی در لندن ،هامبورگ ،دبی و
هنگکنگ راهاندازی کرد.
 عنوانهای شغلی مرحوم اسداهلل
عسگراوالدی
بزرگترین صادرکننده پسته ایران از سال
 ۱۳۴۰به عضویت اتحادیه صادرکنندگان خشکبار
درآمد و از سال  ۱۳۴۲عضو اتحادیه گیاهان دارویی
شد .در سال  ۱۳۵۸به فرمان امامخمینی به همراه
هفت نفر دیگر مدیریت اتاق بازرگانی را در دست
گرفت و تا سالها نایبرییس اتاق بازرگانی ایران
و نایبرییس اتاق بازرگانی تهران ،کانادا و اتاق
بینالملل و عضو شورای تجاری ایران و عربستان
بود .عسگراوالدی اتاق بازرگانی ایران و چین را
تاسیس نمود و ریاست آن را تا پایان عمر برعهده
داشت .همچنین وی رییس اتاق بازرگانی ایران و
روسیه بود.
وی از سال  ۱۳۷۱به عضویت  INCدر آمد و
سال  ۱۳۷۸به عنوان سفیر ایران در  INCبرگزیده
شد و تا پایان عمر در این سمت باقی بود .همچنین
عضو گروه پسته و کمیته آماری  INCبود.
مرحوم اسداهلل عسگراوالدی از برجستهترین
بازرگانان ایرانی ،معروفترین صادرکننده خشکبار
ایران ،عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در طول دوران پس از انقالب ،رییس اتاق بازرگانی
و صنایع ایران و چین بود .با این حال اسداهلل
عسگراوالدی همیشه خود را بازرگان کوچکی
میدانست که در زمینه صادرات ،فعالیت کوچکی
دارد که این پندار وی نمایانگر فروتنی و خشوع
وی بود.
 کسب عنوانهای برتر کشوری در زمینه
صادرات
مرحوم اسداهلل عسگراوالدی سه سال پیاپی
به عنوان صادرکننده برتر کشور برگزیده شد .در
سال  2013به عنوان صادرکننده برتر کشورهای
اسالمی در مالزی برگزیده شد.
(The Jewels of Muslim world
 )awardدر سال  2015سفیر روسیه در ایران
پیام تبریک و مدال اهدایی پوتین رییس جمهور
روسیه را به پاس شصت سال تجارت با روسیه به
وی اهدا نمود.
در سال  ۱۳۹۶به پاس تالشها و خدماتش به
ایران عزیز مدال «امینالضرب» را دریافت کرد.

عسگراوالدی کلمه تجارت را اینگونه تفسیر
میکرد« :تجارت از تجربه ،جرات ،رحمانیت در
برابر مشتریان ،اعتماد به نفس و توکل به خدا
تشکیل شده است» .وی معتقد بود تالش و توکل
به خدا و درستکاری و مطالعه دلیل موفقیت است
و همیشه سه جملهای را که در زیر مجسمه دیوید
راکفلر بانکدار معروف آمریکایی که در نیویورک
خوانده بود را مد نظر داشت« :زودتر از دیگران
مطلع شدم ،زودتر تصمیم گرفتم و وقتی تصمیم
گرفتم چشم خود را بستم و عمل کردم».
 عسگراوالدی در انجام امور خیریه
پیشقدم بود
از حاج اسداهلل عسگراوالدی یادگاریهای
زیادی به جا مانده است .از جمله امورات خیریه
حاجاسداهلل عسگراوالدی میتوان به ساخت
درمانگاه مدرسه و مساجد و کمک به فقرا
و ...اشاره کرد .نام بردن تمام امورات خیریه
انجام شده توسط وی و موسسه عامالمنفعه
عسگراوالدی بیش از اینها است .کمک به
مساجد در شهرها و روستاهای مختلف دنیا
(که به آنجا سفر کرده بود) از دیگر اقدامات
وی به شمار میرود .وی در سال  ۱۳۴۰اولین
سفر حج خود را به همراه مادرش تجربه کرد
و تا پایان زندگیاش بیش از  ۲۰۰بار به سفر
حج و عمره رفت .وی در سال  ۱۳۴۱با دختر
دایی خود طاهرهخانم توسلی ازدواج کرد که
حاصل این ازدواج  ۵فرزند است .دو پسر به
نامهای امیرعلی و امیررضا و سه دختر از وی
به یادگار مانده است .فرزندان وی نیز تالش
و کوشش و خیرخواهی در زندگی را فراموش
نکردهاند .میتوان گفت كه انجام امور خیریه،
صداقت و درستی و تالش و پشتكار در خاندان
عسگراوالدی باقی مانده و خواهد ماند.
فرزندان عسگراوالدی نیز در زمینه تجارت
فعالیت دارند و شرکتهای حساس و درخت
الماس سبز توسط آنها اداره میشود .این
شرکتها هماکنون فعالیت درخشانی دارند و
بیشترین صادرات پسته کشور را انجام میدهند.
اسداهلل عسگر اوالدی ،مردی که یا
تالش و زحمات خود انقالبی بزرگ در عرضه
صادرات غیر نفتی کشور ایجاد کرد ،سرانجام
در  ۸۶سالگی در  ۲۲شهریور سال  ۱۳۹۸در
ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهللالحسین(ع) ،در اثر سکته قلبی به
دیدار حق شتافت.

