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آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای صفدر اعصایی فرزند ابوالحسن به اتهام تصرف عدوانی و 
تخریب از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه به 
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت وی میسر نگردیده، بدین وسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع 
انقالب کازرون  اول دادیاری دادسرای عمومی و  انتسابی در شعبه  اتهام  از 
حاضر گردد. در این غیر صورت بازپرس شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به 
موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.      6/1539             1089/م الف

بازپرس  شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب کازرون 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد 
رضا کاظمی ها فرزند

خواهان آقای عبدالمحمد خادمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد 
رضا کاظمی ها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به 
شعبه    9609987181400339 پرونده کالسه  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این 
چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کازرون ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/09/20ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
از جراید کثیر  یکی  در  نوبت  مراتب یک  در خواست خواهان  و  خوانده 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. چنانچه شهود معارضی ارید در این 

شعبه حاضر نمائید.     19122/م الف             25773/15535 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه چهارم عمومی )حقوقی( 

آگهی احضار متهمدادگستری شهرستان
نظر به اینکه آقای مازیار عابدینی فرزند داریوش به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع موضوع شکایت داراب حبیبی فرزند غالمرضا  از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 960471/ب3 شعبه سوم بازپرسی دادسرای کازرون تحت تعقیب 
میسر  او  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  واسطه  به  احضاریه  اوراق  ابالغ  و  باشد  می 
نگردید بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک 
ماه از انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه سوم 
بازپرسی دادسرای عمومی  و انقالب شهرستان کازرون حاضر شوید. در غیر این 
صورت بازپرس شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار 

عقیده می نماید.      1090/م الف       6/1540
استوار – بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان کازرون

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای همایون مهدی فرزند

خواهان آقای عبدالمحمد خادمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای همایون مهدی 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به 
شماره پرونده کالسه 9609987181400339  شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( 
1396/09/20ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  کازرون  شهرستان  دادگستری 
09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. چنانچه شهود معارضی ارید در 

این شعبه حاضر نمائید.      19123/م الف               25772/15536 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه چهارم عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان

حضرت حجت االسالم والمسلمین مرحوم حاج شیخ عبدالعظیم فرقانی )طاب ثراه( در نیمه شعبان 
جهرم  شهر  در  روحانی  خانواده ای  در  شمسی  هجری   1302 با  برابر  قمری  هجری   1342 سال 
]متوفی  به کربالئی آخوند(  االسالم شیخ عبدالمحمد )معروف  ثقة  متولد شدند. پدرشان مرحوم 
1316 ش[ از شاگردان مرحوم آخوند مأل غالم رضا )مشهور به فاضل جهرمی( بودند مرحوم شیخ 
عبدالمحمد)ره( در جهرم و مناطق دور و نزدیک اطراف به ارشاد مردم و ذکر مصائب اهل بیت 
علیهم السالم می پرداختند و خصوصًا مناطق محروم را بدین منظور برمی گزیدند. ایشان عالوه بر آن 
از خط نسخ بسیار زیبایی برخوردار بودند که به جز استسناخ قرآن کریم دست نویس، کتبی مانند 

تصریف و شرح آن و نیز عوامل از ایشان برجای مانده است.
نیز  ]متوفی 1309 ق[  به کربالئی جمال( )ره(  نام جمال الدین )مشهور  به  پدر کربالئی آخوند 
باسواد و از مداحان و مرثیه خوانان خاندان رسالت علیهم السالم بوده و در قداست و پاکی و صفا و 

دارا بودن صدای خوش شهره بوده است.
مرحوم حاج شیخ عبدالعظیم فرقانی در سنین 6 الی7 سالگی در مکتب به آموختن قرآن کریم 
می پردازد و در اوان بلوغ )در 14 سالگی( از نعمت وجود پدر بزرگوارش محروم می گردد به ناچار 
برای امرارمعاش و اداره زندگی خانواده )خواهر، برادر و مادر( به کار و فعالیت می پردازد ولی 
را  دینی  علوم  آموختن  دانش،  تحصیل  به  و عالقه جدی  وافر  به جهت شوق  سال  چند  از  پس 
آغاز می نمایند. ابتدا کتاب جامع المقدمات را نزد حجت االسالم والمسلمین مرحوم شیخ عبدالحمید 
مهاجری )ره( که از همراهان مرحوم آیة اهلل العظمی سید عبدالحسین نجفی الری جهرمی )قدس 
سّره( بود و در مسجد سّید اقامه جماعت می نمودند، شروع می کنند و پس از چندی به توصیه آن 
مرحوم به شیراز هجرت نموده و در مدرسه مقمیه سایر دروس حوزوی را ادامه می دهند، آنگاه به 
جهرم مراجعت نموده، در مدرسه خان )زمانیه( نزد اساتیدی چون مرحوم آیة اهلل حاج سید ابراهیم 
حق شناس و حجت اسالم مرحوم حاج شیخ عطاءاهلل حقدان، مرحوم حاج سید حسن نائینی، مرحوم 
نمازی  میرزا محمد  به ویژه مرحوم حاج  ابوالقاسم مهدوی و  احمدی، حاج سید  حاج سید محمد 
رحمت اهلل علیهم بیش از ده سال به تکمیل دروس ادبیات، منطق، فقه و تفسیر و ... را با جدیت 
می پردازد و مدتی نیز از دروس اصول مرحوم آیت اهلل شیخ ابوالحسن شیرازی )ره( ]امام جمعه اسبق 
مشهد مقدس[ که چندی در جهرم مقیم بودند کسب فیض می کنند آنگاه در معیت مرحوم آیت اهلل 
سید فخرالدین دادور )آیت اللهی( رحمت اهلل علیه برای ادامه تحصیل قصد تشرف به شهر مقدس 
قم می نمایند و در زمان مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی )قدس سّره( به قم مشّرف می شوند ولی 
متأسفانه پس از مدتی به واسطه ناسازگاری آب وهوای قم با شرایط جسمانی و به علت بیماری 
و توصیه پزشک ناچار به بازگشت به جهرم می شوند و وظایف خود را در جهت کسب علوم و 
معارف دین و نشر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم و خدمتگزاری آستان مقدس 

معصومین )علیهم السالم( ادامه می دهند.
بدین منظور پس از دوران تحصیل، مشغول تدریس علوم و دروس حوزوی برای عده زیادی از 

طالب که هم اکنون عده ای از آن ها از مفاخر علمی و دینی حوزه علمیه هستند.
علمیه حضرت  )مدرسه  بروجردیه  فخریه  علمیه  مدرسه  در  و  منزلشان  در  له  معظم  تدریس های 
و  بوده  )دادور(  آیت اللهی  فخرالدین  سید  حاج  آیت اهلل  آن  مؤسس  که  کنونی(  عج  ولی عصر 
ازجمله شاگردان رسمی ایشان حضرت آیت اهلل علی کریمی جهرمی و حجج اسالم و آقایان حاج 
سید مهدی آیت اللهی )دادور(، شیخ محمدکاظم حبیب اللهی، حاج شکراهلل جهان مهین، حاج شیخ 
بهاءالدین شفیعی، حاج سید ابراهیم بحرینی، مرحوم میرزاعلی نمازی می توان نام برد. او هم زمان 
اوقات خویش را صرف تبلیغ دین و وعظ و خطابه و روضه خوانی ساالر شهیدان )علیه السالم( 

و اقامه جماعت در مساجد مختلف شهر می نمایند.
ازجمله بیش از چهل سال در مسجد امام حسن مجتبی )علیه السالم( اقامه نماز جماعت مغرب و 
عشا و مجلس موعظه و روضه و قریب بیست وپنج سال در امامزاده اسدالدهر )علیه السالم( اقامه 
نماز ظهر و عصر که بحمداهلل این دو مکان مقدس توسعه و بازسازی و به شکل آبرومندی درآمد. 
الزم به ذکر است که چند سال در ماه مبارک رمضان بنا به تقاضای مؤمنین نماز ظهر و عصر را 

در دو مسجد و مغرب و عشا را دو مسجد اقامه می نمودند.
به  اهالی  دعوت  به  نقلیه  وسایل  کمبود  باوجود  علیهم السالم  اهل بیت  مکتب  ترویج  برای 
جویم  حیدرآباد،  جامغان،  حسین آباد،  )موسویه(،  دهزیر  )قطب آباد،  نزدیک  و  دور  مناطق 
علیهم السالم  اطهار  ائمه  کالم  و  اسالم  ناب  معارف  از  را  مردم  سفرکرده،   )... و  دبیران   و 

بهره مند می نمودند.
بیان روشن و شیرین ایشان در توضیح مسائل و احکام شرعیب و روایات اهل بیت )علیهم السالم( 
و موعظه و نیز صدای جذاب و بسیار دل نشین ایشان در مرثیه خوانی خاندان عصمت و طهارت 
)علیهم السالم( خصوصًا روضه های سیدالشهدا )علیه السالم( و شهدای کربال هنوز که هنوز است از 

خاطره مردم قدرشناس جهرم نرفته و زبانزد خاص و عام است.
هم زمان با تدریس و تبلیغ و اقامه جماعت، به خدمت به مردم در جوانب مختلف اعم از استخاره 

)که بسیار مراجعه کننده داشتند(، عقد ازدواج و ... می پرداختند.
همگامی با انقالب اسالمی

امام خمینی )قدس سّره( و از آغاز  انقالبی در مسیر منویات  قبل از انقالب همراه با روحانیت 
نهضت همگام با انقالب و روحانیت جهرم در تمام فعالیت هایی )تظاهرات و راهپیمایی ها( که 
و  بیانه ها  امضاکنندگان  ازجمله  و  داشتند  شرکت  بود  علیه(  )رحمت اهلل  راحل  امام  نظر  منظور 
پیام های جامعه روحانیت جهرم بودند. پس از ارتحال امام نیز در خط والیت و رهبری مقام معظم 
رهبری )مّد ظله العالی( بودند و همگان را به پیروی از آرمان های امام و تبعیت از ولی فقیه زمان 

فرامی خواندند و در وصیت نامه خود نیز به این امر مهم توصیه و سفارش نموده اند.
داشتند و همیشه همراه و همگام  نمازهای جمعه حضور  در  داشتند  توان جسمانی  زمانی که  تا 

امام جمعه فقید جهرم مرحوم آیت اهلل سید حسین آیت اللهی )رحمت اهلل علیه( بودند.
آراء  پای صندوق های  در  باوجود کسالت  و خود  بود  ایشان  تأکید  مورد  انتخابات  در  شرکت 

حاضر می شدند.
خانه محقری که از پدرشان به ارث برده بودند و نشان از زهد و بی اعتنائی ایشان به زخارف ماّدی 

و دنیوی بود همیشه محل خدمت به مردم و ملجأ و پناهگاهی بود برای محرومان و نیازمندان.
برخی از خصوصیات و روحیات ایشان

به نماز اول وقت و جماعت و جمعه تأکید فراوان داشتند.
دائم اهل ذکر و تالوت قرآن و دعا و صلوات بودند چرا که به این کلمه حکمتی معتقد بودند و 
بارها تکرار می کردند که: َوقُتُک اََعزُّ ااَلشیاءِ، فَاشَغلُه بَِاَعزِّ ااُلشیاء )وقت شما عزیزترین چیزها 
است، پس آن را در انجام عزیزترین چیزها صرف کن.( و خانواده را عالوه بر انجام واجبات 
و ترک محرمات به رعایت ُسنن و اعمال مستحب و توصیه و سفارش می کردند. )مقداری از 

توصیه های ایشان در کتابچه ای بنام مختصر االدعیه جمع آوری شده است.(
حداقل روزی دو بار )صبح و شام( که برای سالمتی وجود مقدس حضرت ولی عصر )علیه السالم( 

و طول عمر ولی فقیه زمان و مراجع و تقلید و بعضی از مفاخر دینی شهر، صدقه می دادند.
با سحر و مناجات باخدای متعال در سحرگاهان انس و الفت دیرین داشتند و عالوه بر نماز شب، 

به قرائت مناجات و دعاهای مأثور می پرداختند.
هرروز صدای توّسل شان به حضرت سیدالشهدا )علیه السالم( و اهل بیت شهید آن حضرت در منزل 
و لو با حضور یکی دو نفر از اعضای خانه بگوش می رسید و نام و یاد اهل بیت را در فضای خانه 
طنین انداز می کردند، چرا که افتخار خود را نوکری و خادمی و روضه خوانی حضرت سیدالشهدا 

)علیه السالم( می دانستند.
همیشه با مردم بودند و هرگز دچار تکبر نمی شدند از مجلس غیبت و دروغ به شّدت پرهیز داشتند 
ائمه )علیه السالم( بود و همیشه  پیامبر )صلوات اهلل و سالمه( و  بلکه مجلسشان مجلس احادیث 

از هر فرصتی برای ارشاد و بهره گیری از کالم نورانی اهل بیت )علیهم السالم( استفاده می نمود.
یکی از سفارش های اکید آن مرحوم این بود که یک مؤمن باید دارای معرفت و بصیرت باشد 
و از عوام زدگی دوری نماید، نسبت به معارف دین معرفت داشته باشد، در برخوردهای اجتماعی 
دارای معرفت باشد و پست و مقام و زروزیور دنیسا و برعکس ادبار و نامالیمات زندگی او را 

فریب ندهد.
هیچ گاه حسادت نسبت به علما و یا شاگردان خود که به درجات باالی علمی رسیده بودند از ایشان 

مشاهده نشد بلکه برعکس برای آن ها دعا می کرد و برای سالمتی شان صدقه می داد.
در برابر مصیبت ها و بالها بسیار صبور و بردبار بود و اهل منزل را با آیات شریفه قرآن کریم و 

احادیث معصومین )ع( تسلی داده و امر به صبر می نمودند.
در برخورد با مؤمنین با احترام و اخالق نیک روبرو می شد و سفارش می کرد در مقابِل مشاهده 

مفاسد، با منطق و بااخالق اسالمی نهی از منکر نمایند.
رحلت

درحالی که در ماه محرم و صفر سال 1437)1394( چون گذشته مشغول قرائت زیارت عاشورا 
و تذکر مصائب اهل بیت )علیهم السالم( بودند دچار کسالت شدیدی شدند که رفته رفته موجبات 
ضعف و نقاهت ایشان را فراهم ساخت و سرانجام این عالم با بصیرت و بی اّدعا در نیمه شب جمعه 
چهارم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نودوچهار به سرای باقی شتافت؛ و در قبرستان رضوان 

جهرم به خاک سپرده شد. اللُّهمَّ احُشرُه َمَع ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمد.

روحانی پیشکسوت جهرم
العلماءباقونمابقیالدهراعیانهممفقودهوآثارهمفیالقلوبموجوده

مختصری از زندگینامه عالم ربانی و زاهد پارسا حجت االسالم والمسلمین مرحوم شیخ عبدالعظیم فرقانی )طاب ثراه(
مجیدرضا جهان مهین مدیر مرکز جهرم شناسی

  آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 100 - 96 (                
1- نام مناقصه گزار: شركت توزيع برق فارس به آدرس شيراز خيابان معدل حدفاصل فلسطين و مالصدرا- تلفن: 32319374-80- 

تلفن امور تداركات 32317869                              
2- موضوع مناقصه: خريد انواع تابلو فشار ضعيف کامپوزيت از توليدکنندگان دارای گواهی صالحيت شرکت توانير از محل طرح های عمرانی             

3 - زمان دريافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 30 / 7 الی 30 / 14 ( از تاريخ 4/ 9 /96 لغايت 9/ 9 / 96 به مدت 5 روز كاری          
4- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد: فيش واريزی به مبلغ 200000 ريال واريز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطين شيراز

5- آدرس محل دريافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.Setadiran.ir امکان پذير می باشد..                   
6- زمان تحويل اسناد: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  مورخ 96/9/23  

7- محل برگزاری مناقصه: شركت توزيع نيروی برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتيبانی              
8- زمان بازگشايی پاكات: پيشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/9/25 با حضور اعضای كميسيون مناقصه باز و قرائت می گردد، به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، 

مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 6 آگهی مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
9 - ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 

10- تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 235570000 ريال كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی، چك بانكی يا چك تضمين شده در وجه مناقصه گزار می باشد که بايستی در پاکت 
الف قرار گرفته و همزمان با ساير پاكات تحويل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمين كمتر از مبلغ ياد شده يا ساير موارد )چك شخصی، وجه نقد، بلوکه مطالبات و...( قابل قبول 

نمی باشد.     
11 - شركت توزيع برق فارس در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.         

 ۱۲ - مناقصه در ۲ مرحله برگزار می گردد.   
13- پرداخت هزينه حمل و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

14-  ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                                                                                    19699/م الف                       25775  
               شركت توزيع نیروي برق استان فارس

آگهی تمديد فراخوان شناسايی سرمايه گذاران
و مشاركت كنندگان در حوزه ورزش و جوانان

) شماره 3- 96902 (
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد به 
استناد ماده 27 قانون الحاق )2( و آیین نامه  اجرایی آن پروژه های زیر را از طریق فراخوان  عمومی به بخش غیر 
دولتی واگذار نماید، لذا از سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره 
دعوت می نماید در صورت عالقه مندی به سرمایه گذاری و مشارکت با درخواست کتبی جهت اعالم آمادگی 
به آدرس : یاسوج – بلوار شهید  قرنی – نبش خیابان تختی  اداره کل ورزش و جوانان – اداره فنی و مهندسی و 

دبیرخانه ماده 27 مراجعه نموده و نسبت به اخذ مدارک و فرم های الزم اقدام نمایند.

آدرس مدل مشاركت نام پروژه رديف

شهرستان بويراحمد BOT خوابگاه شهيد پايدار 1
شهرستان گچساران BOT زمين چمن شماره 2 گچساران 2
شهرستان کهگيلويه BOT سالن شهيد باهنر دهدشت 3
شهرستان کهگيلويه BOT ساختمان شماره 1 اداره شهرستان دهدشت 4
شهرستان بويراحمد BOT سالن علی آباد 5
شهرستان بويراحمد BOT سالن دو وميدانی 6
شهرستان بويراحمد BOT چمن شماره 2 ياسوج 7

شهرستان بهمئی BOT چمن مصنوعی ليکک 8
شهرستان لنده BOT چمن مصنوعی لنده 9

مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز یکشنبه تاریخ 96/9/5 
محل دریافت اسناد: بلوار شهید قرنی – اداره کل ورزش و جوانان – دفتر فنی و مهندسی

تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 9  صبح روز دوشنبه  مورخ 96/9/6 در محل اداره کل ورزش و جوانان خواهد بود.
در صورت هر گونه ابهام و اخذ توضیحات متقاضیان می توانند در ساعات اداری از ساعت 8 الی 13 با شماره تلفن 074 - 

33343383 دبیرخانه ماده 27 تماس حاصل فرمایند.     25777 

اداره كل ورزش و جوانان استان كهگیلويه و بويراحمد – دفتر فنی و مهندسی

نوبت دوم


